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BAŞLARKEN

 13. yüzyılda Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’ya gelişi ile Küçük Asya olarak anılan bu topraklarda 

insanlık ve aydınlanma adına yeni bir süreç başladı. Hünkâr, Pir ve Serçeşme unvanlarıyla anılan Hacı Bektaş 

Veli, Horasan’da Ahmed Yesevi’nin tarihî-karizmatik temsilciliğini yaptığı inanç ve değerlerle yetişmişti. 

Ahmed Yesevi, temelini Ehl-i beyt ve On iki İmam sevgisinde bulan bir tasavvufi  bakışın Türkistan’da 

aslî temsilcisi olmuştu. Ahmed Yesevi’nin geliştirdiği öğreti diğer taraftan, binlerce yıllık kültürel un-

surları da bünyesinde barındıran bir özelliğe sahipti. Ahmed Yesevi düşüncesi, Türkmenler’in inançsal-

düşünsel ve kültürel kimliği olarak gelişmişti. 13.yüzyılda Anadolu’ya gelen Horasan erenleri de Ahmed 

Yesevi Dergâhı’nınbu düşün-inanç profi lini Anadolu coğrafyasında temellendirmeye çalıştı. Erenlere Pir, 

Hünkâr olarak önderliği Hacı Bektaş Veli yapmış, Sulucakaraöyük’te bu asil ve duru inancı tüm insanlı-

ğa aktaracak dervişler yetiştirmişti. Hacı Bektaş Veli’nin halifeleri, Pir’den aldığı emaneti, Anadolu’nun, 

Balkanlar’ın farklı bölgelerine taşıdı. Dervişler köy, ocak ve tekke kurarak eren düşüncesini Avrasya’nın 

temel düşün-inanç unsurlarından biri hâline getirdi. Yunus Emre’nin “Yaratılmışı hoş görürüz, Yaratandan 

ötürü”ilkesini temel alan erenler, sevgiyi ve hoşgörüyü tüm insanlığa tanıttı. “Okunacak en büyük kitap in-

sandır” diyerek tüm zamanların ötesinde bir gerçeği insanlığa aktaran Hacı Bektaş Veli bize; insan olmayı, 

sevgiyi, birliği, beraberliği, paylaşmayı ve eşitliği öğretti. Telli Kur’an olarak bilinen bağlama ile Hünkar’ın 

âşıkları bizi, bizim dilimizle irşat etti. Şah Hatayi, Pir Sultan Abdal, Kul Himmet ve Virani Abdal gibi zakir-

ler, Hacı Bektaş Veli düşüncesini sözün ulaşabileceği en üst estetik ölçülerle bugünlere aktardı. Ardahan-

Damal’dan Arnavutluk’a, Bulgaristan-Deliorman’dan Antalya-Elmalı-Tekkeköy’e, Karadeniz’de yerleşik 

Güvenç Abdal ocaklılarından Urfa-Kısas’a, Ege’de yaşayan Çepniler’den Tunceli’deki inanç-dede ocak-

larına, Tokat’taki Hubyar Sultan, Keçeci Baba ve Kul Himmet ocaklarından Malatya-Arguvan yöresine, 

Yunanistan-Batı Trakya’dan Isparta-Senirkent-Uluğbey’deki Veli Baba Ocağı’na, Afyonkarahisar-Şuhut-

Kayabelen’deki Hamza Şeyh Dede Ocağı’ndan Amasya-Suluova, Merzifon ve Gümüşhacıköy yörelerine, 

Batı Anadolu’daki Tahtacı Türkmenler’den Gaziantep’de yerleşik Sarı İsmail, Koluaçık Hacım Sultan ve 

Baba Kaygusuz ocaklarına, Sivas-Banaz’daki Pir Sultan Ocağı’ndan Çorum-Sungurlu ve Alaca bölgeleri-

ne kadar tüm bu geniş coğrafyada canlar, erenlerin cemini, demini ve muhabbetini yaptı. Bu asalet yüz-

yılları aştı ve bugünlere ulaştı. 

 İşte bizler… Hacı Bektaş Veli düşüncesinin, erenler yolunun insanımız, tarihimiz ve geleceğimiz 

için büyük önem ve öncelik taşıdığını düşünerek bu dergi çalışmasını asil yolumuza mütevazi bir hizmet 

olarak sunmak istedik. Bu çalışmanın erenler katarına dahil olması tek temennimiz. Bilimsel ve akademik 

çalışmalarla Ehl-i beyt’in, On iki İmamlar’ın, Hacı Bektaş Veli’nin ve erenler inancının insanlığa doğru 

şekilde tanıtılması ana hedefi mizdir. Erenlerin himmetiyle başladığımız bu hizmete katkı sunan, destek 

veren tüm canlara teşekkür ederken bu yayının insanımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 

Özgür Savaş ÖZÜDOĞRU
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TEŞEKKÜR

Alevi ve Bektaşi toplumu tarih boyunca insan sevgisinden ve hoşgörüden yana olurken diğer taraf-

tan yaşamlarında, ‘’İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır’’ sözünü her daim kendilerine rehber yaptı. 

Aleviler ilmin kapısı olan İmam Ali’ye olan sevgi, saygı ve bağlılıklarını; aklı, mantığı ve bilimi yaşam ve 

düşüncelerine kılavuz yaparak gösterdi. Yüzyıllar boyunca Alevi ve Bektaşi toplumu Anadolu’da iyilik, 

güzellik ve doğrunun yanında yer aldı. Türkmenler’in yaşamında gerçekler ve doğruların yeri her dua-

nın gerçeğe hü diyerek dillendirilmesinde tüm netliğiyle ortaya konulmaktaydı. Ehl-i beyt bir ilim, irfan 

deryasıydı. On iki İmamlar’ın inancın yanında, ilmî anlamda da sınırsız bir donanımı vardı. Hacı Bektaş 

Veli zahir ve batın ilminin sultanıydı. Alevilik ve Bektaşilik ise ledün ilmi olan ve Hızır’ın temsil ettiği 

ummandan nasiplenmişti. 

İşte erenler yolu böyle bir bilincin karşılığıdır. Hakikat Alevi ve Bektaşi meclislerinde muhabbetin 

amacıdır. Bilim, Türkmenler’in geçmişte ve bugün temel kaynağıdır. Alevi ve Bektaşi toplumu için gele-

cek de böyle algılanacak ve yaşanacaktır.

Aleviler’in açık, net ve samimi bu tutumlarına karşın günümüzde kimi çevreler,  Alevi-Bektaşi toplu-

mu hakkında ve onların inanç ve kimliklerine dönük ciddi bir bilgi kirliliği oluşturmaktadır. Bu zihniyet, 

sözüm ona yapılan bilimsel-akademik çalışma ve araştırmalarla asil yolumuza büyük zarar ve hasar ver-

mektedir. Diğer taraftan ülkemizde konu ile ilgili önemli donanıma sahip bilim insanları bulunmaktadır. 

Bu değerli araştırmacılara destek vermek, konu üzerine yapacakları yeni çalışmaları teşvik etmek, her 

Alevi-Bektaşi canın üzerine düşen önemli bir görevdir. Bizler Alevi ve Bektaşi toplumunun mensupları 

olarak bu sorumlulukla hareket edip bu değerli kardeşlerimizin hizmetlerinde her vakit yanlarında olma-

lıyız. Bu yolu suistimal edenlere karşı yapılması gereken doğru tavrın bu olduğu kanaatindeyim.

Böyle bir süreçte Alevilik Araştırmaları Dergisi’nin neşrini, son derece stratejik ve doğru bir girişim 

olarak görmekteyim. Alevi-Bektaşi edebine yakışır üslûpta ve kâmillikte yaşayan, hizmet üreten bu de-

ğerli ekibe daim başarılar diliyorum. Şah-ı Merdan İmam Ali, “Hakikat bir nokta idi, cahiller onu çoğalttı. O 

nokta, be harfi nin altındaki noktadır. O da benim” sözünün bu kardeşlerimize rehber olmasını temenni edi-

yorum. Alevilik Araştırmaları Dergisi’nin hazırlanmasında emeği geçen canlara, bilim insanlarına, Alevi-

Bektaşi inanç önderi olan dede ve babalara, yolumuzun geleceği gençlere bu nokta ışık olsun, kılavuz 

olsun. Erlerin, velilerin başı Hünkâr Hacı Bektaş Veli hizmetlerinizi kabul etsin.

Uğur SÜMER

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Vakfı Başkanı
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BİZDEN

Biz Alevi ve Bektaşiler olarak yüzyıllardan beri Anadolu topraklarında sevgiden, hoşgörüden ve 

eşitlikten yana olduk. Bizim duruşumuz insanlık değerlerinin varlığı adına ve temsili adına bir duruş 

oldu. Horasan’dan Anadolu’ya Türkmenler olarak kalktık, sökün eyledik. Sulucakaraöyük’te Pirimiz 

Hünkârımız Hacı Bektaş Veli’nin dergâhına vardık. Küçük Asya olarak anılan Anadolu’da Serçeşme’nin 

kurduğu dergâh,  çerağ ve rehber oldu bize. Dergâhın karakazanı aşımız, sofradaki ekmeğimiz ve lok-

mamız oldu. Pir buyurdu, taşsın dökülmesin, artsın eksilmesin. Ulu Hünkâr’ın bu duası verdi Anadolu’ya 

bitmeyen bereketi. Bu bir devrimdi. Bu devrimin bir yanı da kadın erkek sorulmaz muhabbetin dilinde diye 

haykıran hitaptı. Erenler âdeta sesleniyordu, Ortaçağ’ın karanlığında bitmiş tükenmiş olan sözüm ona 

insanlığa ve aydınlanmadan bahsedenlere... Bu devrim alıyordu merkezine insanı, “Okunacak en büyük 

kitap insandır” diyerek. Sadece gerçeğe teslimiyet vardı erenler yolunda. Tüm bu sır her kâmilin duasında 

gerçeğe hü şeklinde gösteriyordu kendini. La feta illa Ali la seyfe illa Zülfi kar diyerek alıyorduk Şah’ı gönlü-

müze ve onun evladı, Kerbelâ’nın şehidi İmam Hüseyn’i.

Erenler, bize kalan miras işte bu. Ehl-i beyt’ten On iki İmamlar’a, oradan erenlere ve Pir’e geçti bu 

emanet. Dervişler aldı bu emaneti, saçtı tüm kâinata insan adına. Kimi Güvenç Abdal oldu, kimi Sarı Sal-

tık, kimi Garib Musa oldu, kimi Ağuçan, kimi Kureyşan oldu, kimi Baba Mansur, kimi de Hubyar... Sek-

sen bin, doksan bin, sayısı sır olan erenler verdi bize bu güzelliği. Bize okul oldu cemimiz. Ne boş geldik 

ne boş gittik. Dolu geldik dolu gittik. Aşk ettik coştuk, pervaz ettik, bütün evrenin semah ettiği gibi.

Atalarımızdan bize intikal eden bu güzellikleri tüm insanlara ulaştırmak yol ehlinin görevi. Bu vesile 

ile bizler bir araya gelip bu dergi çalışmasını başlattık. Hiçbir iddiamız yok. Tek amacımız yola hizmet 

etmek. Erenlere hizmet için tüm doğru ve güzel düşünen canları bu birlikteliğe davet ediyoruz.

Mehmet ELİBOL

Yayın Kurulu Başkanı
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EDİTÖRDEN

        Bu dünyanın evvelini sorarsan

        Allah bir Muhammed Ali’dir Ali

        Sen bu yolun sahibini ararsan

        Pirim Hacı Bektaş Veli’dir Veli

             Pir Sultan Abdal

13. yüzyılda Hünkâr, Serçeşme, Pir Hacı Bektaş Veli ile beraber uyanan çerağ, Anadolu’nun dört bir 

yanını, Balkan coğrafyasını insanlık, sevgi, barış ve hoşgörü adına aydınlattı. Sulucakaraöyük’te dervişle-

re Ehl-i beyt’ten, İmam Ali’den ve İmam Hüseyin’den gelen emanet aktarıldı. Hünkâr’ın dervişleri Pir’in 

telkiniyle gittikleri diyarlarda kurdukları ocak ve dergâhlarla Ehl-i beyt’in, On iki İmamlar’ın inancını 

insanlara aktardı. Güvenç Abdal Karadeniz’de, Karadonlu Can Baba Sivas-Erzincan bölgesinde, Sarı Sal-

tık Balkanlar’da, Seyyid Cemâl Sultan ve Resul Baba Afyonkarahisar-Kütahya coğrafyasında, Koluaçık 

Hacım Sultan Uşak’ta, Sarı İsmail Denizli’de; Hünkâr’dan aldıkları inancı, muhabbeti ve lokmayı canlarla 

paylaştı. Dede ve babaların duasında seksen bin Anadolu Abdalı, doksan bin Horasan Piri şeklinde anılan 

Ehl-i beyt talipleri, insanlara sadece inancı değil insan olarak var olmanın anlamını da tanıttı. Âşıklar, za-

kirler erenler yolunun âdâbını, erkânını Hak sözünün bülbülü olarak nefes, deme, deyiş ile verdi. Âşığa, 

Telli Kur‘an’ı olan bağlama eşlik etti. Telli Kur‘an ve gerçeğin sözü, âşığın dilinde birleşti. Muhabbet 

kapısı açıldı. Meydan görüldü. Erenlerin hizmeti tamam oldu.

Dervişlerin kurduğu inanç-dede ocakları bu katarın okulları oldu. Güvenç Abdal, Hubyar Sultan, 

Keçeci Baba, Baba Mansur, Hacı Kureyş, Üryan Hızır, Sultan Gözükızıl, Yalıncak Sultan, Dede Kar-

gın, Şah İbrahim Veli, Hıdır Abdal, Garib Musa, Hasan Dede, Mehmet Dede, Kalender Veli, Seyyid Ali 

Sultan(Kızıldeli), Veli Baba ve daha niceleri… Anadolu’da Alevi inancının yüzyıllar boyu temeli inanç-

dede ocakları oldu. Ocaklarda erenlerin süreği yaşadı. 

Alevilik ile ilgili bilimsel çalışmalarda da ocaklar öncelikli önem taşımaktadır. Biz, Alevilik Araştırma-

ları Dergisi olarak inanç-dede ocakları üzerine bilimsel-akademik çalışmaları önemseyen ve destekleyen 

bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bu noktadan hareket ederek bu dergi çalışmasını başlattık. Birçok değerli 

canımız, bilim insanımız bu hizmette bir araya geldi. Hepsinin çok emekleri var. Maddi ve manevi olarak 

bu hizmete, bu katara dâhil olan tüm erenlere teşekkür ederiz. Yüceler yücesi Pirimizin himmetiyle.

Coşkun KÖKEL
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İÇİMİZDEKİ KÂİNAT

THE UNIVERSE INSIDE US

Pakize AYTAÇ1

Varlığın Birliği İlkesi’nce; evren tablosu-

nun her varlığı

Bütün’ün bir parçasıdır ve her parça 

Bütün’ün bilgisini taşır.

ÖZET

Evrenin ve insanın yaratılışı ile ilgili 

devriyeler, Alevi ve Bektaşi düşüncesinin 

en girift konusudur. Devran, ilim, nokta fel-

sefesi, varoluş çemberi kavramları eşliğinde 

ele aldığımız yazımız, devriye metinleriyle 

bütünleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Devir, Devriye, Ev-

ren, İnsan, Varoluş Çemberi.

ABSTRACT

The devriyes that are about the creation 

of the universe and human is the most comp-

lex issue of Alevi and Bektasi conception. 

Our paper that has been discussed in terms 

of devran, knowledge, nokta philosophy and 

existence circle concepts has been integrated 

with devriye texts.

1 Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi.

Key Words: Devir, Devriye, Universe, 

Human, Existence Circle. 

Felsefi  açıdan varlık düşüncesinin geçir-

diği evreleri ve gelişim safhalarını ele almak, 

bir varlık çözümlemesi yapmak, Batı düşün-

ce tarihinin varoluşçu teoloji başlığı altında 

ciddiye aldığı bir konu olmuştur. Makro 

âlemden, mikro âleme kadar kusursuz ve 

inceden inceye hesaplı bir sistemin varlığı-

nı, kaos içinde hâkim olan düzeni araştırma 

yoluna gitmişlerdir. Doğadaki mühendislik 

ilgilerini çekmiştir. 

Kâinat yoktan mı var edildi, yoksa mev-

cut varlıklara şekil mi verildi? Tanrı evreni 

serbest iradesiyle yokluktan varlığa geçiren 

yaratıcı güç müdür? Bu yaratıcı güç, bu öz-

gür irade, bu sonsuz kuvvet herhangi bir 

modele tâbi midir? Evrenin doğası nedir? 

Onun içindeki yerimiz ne?

Bu sorular, yüzyıllarca insanoğlunu ce-

vap aramaya sevk etmiştir. Newton, Einste-

in, Kuantum Fiziği, Hologram Kuramı vb. 

bulgular dünyanın gözünü, zihnini, kalbini 

şöyle bir sona doğru taşımıştır. Evrendeki 

her şeyin birbiriyle bağlı ve birbirine öz-

deş olduğu açıktır. Bütün var edilmişlerin 

aynı bütünün parçaları olduğu, dolayısıyla 

hepsinin özlerinin birbirine eş olduğu, her 

birimin bütünün bilgisini içinde taşıdığı 
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ve ona uygun gelişme sağlanırsa, bütünün 

tam görüntüsünü yansıtabileceği ileri sü-

rülmüştür. Bütün evrenin birbirinin kar-

deşi hatta insanın kendisi olduğu bilgisini 

simgeleyen Evren’deki tek’liği ve birliği 

göstermiştir(Aytaç, 2006:5).

Hologram kuramı, hepimiz aynı bütünün 

parçalarıyız ve içimizde aynı özü taşıyoruz, bil-

gisini bize vermektedir. 

Bilginin sorumluluğunu kabul ediyorsak 

hepimiz birbirimize ve tüm evrene karşı so-

rumluyuz; çünkü biz bütünün parçalarıyız. 

Hologram düşüncesine göre, her şey 

kendi doğası içinde, onu aşmaksızın hudut-

suz bir tekâmüle davetlidir. Dünya mimari-

si budur. 

Bu konu, Türk düşünce tarihinde de 

Farabi’den itibaren incelenmiş ve önemli 

tespitlere ulaşılmıştır. Bir sonraki yazımızda 

derinliğine ele alınacaktır. 

Alevi-Bektaşi öğretisine göre; Tanrı, 

evreni serbest iradesiyle yokluktan varlığa 

geçiren yaratıcı güçtür. Big Bang Teorisi, Ale-

vi - Bektaşi inanç ve felsefesinde, “Tanrı’nın 

bilinmek için zuhur etmesi” olarak yorumlan-

maktadır. Südûr, tecelli ve devriyelerde bu 

problem işlenmektedir. 

Deveran-Devir-Devriyye

Deveran, Arapça(d-v-r) kökünden tü-

retilmiş bir mastar olup dönmek anlamın-

da kullanılır. Evrenin oluşumu, insanın 

geçirdiği yetkinlik aşamalarını gösteren bir 

kavramdır. Devretmek, devir; dönüp dola-

şıp başlangıç noktasına gelmektir. Âlem-i 

Gayp’tan Âlem-i Şuhud’a inen varlığın koz-

mik bilince ulaşma çabasıdır. 

Devriye konusunu anlamak için işe 

“nokta felsefesi”nden başlamak gerekir. 

“İlim Bir Nokta İdi, Cahiller Onu 

Çoğalttılar”

İşte billur kıvamında bir beyan, işte Hz. 

Ali’nin damgasını taşıyan ilahi bir hikmet! 

Hiç mübalağasız, hakkında ciltler dolusu ki-

tap yazılacak bir cümledir bu. “İlim bir nokta 

idi, cahiller onu çoğalttılar!” Yaratılışın sırrı 

bundan daha iyi ifade edilemez, bu tür cev-

her ancak “ilim şehrinin kapısı”nın ağzından 

ortalığa saçılabilir!

Bu yargının en önemli yanı, vahdet-i 

vücuda(vücut birliği) yaptığı vurgudur. Ca-

hiller, yani “tek”in gerçek, “çok”un illüzyon 

olduğunu anlamayanlar, onu parçalara bö-

lüp kendi varlıklarını abartma eğiliminde-

dir, yaratılış ormanına bakıp her varlığa hay-

ran olur, ama varlığı varlık yapan gizli özü 

göremezler! Yaratılış o denli çeşitli, o denli 

albenilidir ki, hemen her zaman Yaradan’ı 

gözlerden gizler; ancak Hz. Ali çapında bir 

ermiş o çokluğun ardındaki gerçeği temaşa 

edebilir ve ilmin(Tanrı’nın) bir “nokta” ol-

duğunu söyleyebilir. Bu nokta o kadar en-

gindir ki, gelmiş geçmiş tüm yaratılışları 

kuşatır! Bu cümleleri okuduğumuzda, ko-

nuya ilgimiz artmıştı. Noktatü’l- Beyan’ları 

arama-araştırma arzusu böyle doğdu. Niya-

zi Mısri; 
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“Ol noktada gizli nice bin derya”

derken büyük bir fi krin, derin bir felse-

fenin kapısını açıyordu. 

Kur’an nokta ile başlar, bu nokta her şe-

yin içinde olduğu tohum anlamında olduğu 

gibi; mutlak varlığın bilinmesi için, ortaya 

çıkarılan yokluk anlamındadır. Nokta tüm 

varlığın kendisi ve özetidir. 

İnsanın kalbindeki nokta-i süveyda, bir 

kara nokta, o da gönlün esrarıdır. Evren bir 

kum tanesinde saklıdır. Hiç şüphe yok ki, 

noktadan konuşmak daireden söz etmekten 

daha zor. Yaratılış teorisine göre; gölgenin 

uzadığı noktanın elif olduğu bilgisini feh-

medersek, varlığın bir ufak çekirdeğe, bir 

tohum tanesine gizlenmesindeki sırrı da çö-

zebiliriz. Tohumdan koca bir ağacın çıkma-

sı, ağacın tohumdaki mevcudiyeti, binlerce 

sayfalık bilginin küçücük bir tohum içinde 

depolanışı, bunlar büyük hikmetlerdir. Hil-

mi Dede Baba’nın şu dörtlüğü söyledikleri-

mizi özetlemektedir: 

Her eşya bir harf olmuş

Hem zarf hem mazruf olmuş

Acep ilim sarf olmuş

Bir nokta bin söz olmuş 

İnsan Allah’ın kudretinin bir mucizesi, 

yaratılışın neticesi ve hayret verici bir sanat 

eseri olarak dünyaya gönderilmiştir. 

Bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki, o çekir-

değe kudretten manevi ve ehemmiyetli ci-

hazat ve kaderden ince ve kıymetli program 

verilmiş. Ta ki toprak altında çalışıp o dar 

âlemden çıkıp, geniş olan hava âlemine gi-

rip, kendine lâyık bir kemâl ile menzile var-

sın diye(Sunar, 2007:230).

Noktadaki Bilgi - İnsan ve Evren

İnsan zahirden batına, suretten manâya, 

kabuktan öze yürümek, görünen yolları aşa-

rak görünmeyen duraklara geçmek, kendin-

de gizli olana ulaşmaya çalışmakla görev-

lendirilmiştir. 

Aslında kendinde olanın ötesinde hiçbir 

şey yok, aradığın ötede değil, özündedir. 

Özüne yol bul, ona yönel, özüne nazar kıl. 

Evrenin, varlığın merkezine kendini koy; 

aradığın sende. Mutlaka öze ulaşma yolcu-

luğu. Hakk’a, ana kaynağa yapılan kutsal 

yolculuk; hem nokta felsefesinin hem de 

devriyelerin konusudur. 

Bu yolculukta amaç nedir? Perdeyi ara-

lamak, yapaylığın ardına geçip doğruyu ve 

gerçeği bulmak, kâinatın manâsını kavra-

maktır. İnsan içindeki “öz” itibariyle ilahi 

bir varlıktır. Istıfa olunmuş, seçilmiştir. 

İnsan zahiren(dış) “mikro cosmos”, 

batinen(iç) “makro cosmos”tur. Öz varlığı-

nın sırrına eren insan, bütün evreni kendi-

sinde seyreder. Zerre-okyanus mecazında 

da aynı durum söz konusudur. Zerre-damla 

deryadandır ve deryanın bütün nitelikleri 

onda gizlidir. Bu bilgi ancak gönülle kavra-

nabilir.

Mutasavvıfl ara göre yeryüzündeki bü-

tün varlıklar tek tek Cenab-ı Hakk’ın bir sı-

fatına; insan ise “eşref-i mahlûkat” olduğun-

dan dolayı mutlak varlığın(yani Allah’ın) 
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bütün sıfatlarına, yani doğrudan doğruya 

“Zat”ına mazhardır; ancak Cenab-ı Hakk’ın 

sıfatları insanda tecelli edinceye kadar basit-

ten mükemmele doğru bir sıra takip eder ve 

kâinattaki bütün varlıklardan geçerek âdeta 

süzülüp gelir. İnsan, insan olarak bu âleme 

gelmeden önce “ata belinde ve ana rahminde” 

bir parça sudan(meni) ibarettir. Ana ve ba-

banın vücudundaki o su ise, onların yiyip 

içtikleri maddelerden meydana gelmiştir. 

Şu hâlde insan meni hâline gelmeden önce, 

maddi bakımdan kâinatta dağınık hâlde 

durmakta, her zerresi ayrı bir varlıkta bu-

lunmaktadır. İşte insan da bu yüzden bü-

tün kâinatın hülasası, yani âlemin(kâinat) 

özü(zübde-i âlem), kabul edilmiştir. İşte bu 

mutlak varlığın sıfatlarının bütün kâinattan 

süzülüp en sonunda insanda tecelli etmesi 

görüşüne tasavvufta “devr nazariyesi”; mut-

lak varlıktan insan ve insandan tekrar aslına 

dönüşe kadar süren bu devir hadisesini anla-

tan manzumelere de tekke edebiyatında dev-

riye adı verilmektedir(Gölpınarlı, 1992:71).

Allah insanı, kendi kudretini bilecek 

seviyede yüceltmiştir. Hak ile insan ara-

sında kurulan bu bilgi bağı bireyi kâmil 

insan(evrensel insan) mertebesine çıkarır. 

Vücudumuzun her zerresinde o kozmik 

güç, ilim ve irade aynı orijinal yapısıyla bu-

lunmaktadır. “Tüm”ün bilgisi, her zerrede 

özü itibariyle mevcuttur; iş, bu potansiyelin 

farkında olmak ve bunu açığa çıkarmaktır. 

Levh-i mahfuz disketine kayıtlı bilgiler insa-

nın DNA’sının bütün hücrelerinde vardır. 

Kuantum insan, cevher ile öz ve iletişim 

içinde olduğundan gerçek öznedir. Ben bilinci-

ni yok etmiş, Zatî bilgiye ulaşma yolundadır.

Südûr ya da Seyr-i Sülük teorisinde in-

sanın büyük evren olabilmesi için, on sekiz 

bin âlemi geçmesi gerekir. Bu on sekiz bin 

âlem şudur: 

On sekiz bin âlemin çıktığı ana kaynak, 

ilahi nur sırasıyla: 

Akl-ı küll• 

Ukûl-i tis’a • 

Nüfûs-ı tis’a• 

Tebâ-yı Erbaa(dört mizâç) • 

Anâsır-ı Erbaa(toprak-hava-su-ateş) • 

Mevâlid-i Selâse(madde-bitki-• 

hayvan)

İnsan • 

İnsan-ı kâmil• 

Kavs-i Nüzûl

Devir nazariyesine göre maddi âleme 

intikal eden ilahi nur; madde âleminden 

başlayarak tekâmül ede ede insana varır. 

CANSIZLAR ÂLEMİ   →   NEBAT  →  HAYVAN   →  İNSAN

İnsan-ı kâmil olabilmek için de nefsin, 

yedi mertebeden geçmesi gerekir.
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İçindeki özün(okyanusun) bilincine var-

mak için, yaşamın dik yamaçlarına tırman-

mak, varoluş sorununu sırtlanmak gerekir. 

Kapılar geçmek, perdeler açmak gerekir. 

Benlik zırhlarını parçalamak gerekir. 

Sorumluluktan kaçan insanın boyutu 

beşer boyutudur. Kendini sorgulayan in-

san beşer boyutundan bir üst düzeye geç-

miş; takıntılarını, ihtiraslarını terk etmeye 

başlamıştır(terk-i dünya). II. aşama olan terk-i 

ukbâ, manâda derinleşmektir; ancak, aslolan 

terk-i terk makamıdır ki burada insan-ı kâmil 

olma, bilgelik söz konusu olur.

Varoluş Çemberi - İnsan ve Evren:

Evrenin yaratılışındaki “Kün!” emri, 

Zat’ın sıfat elbisesine bürünerek görünmesi 

demektir. “Kaf”, sıfatı; “nun” ise nuru tem-

sil eder. Kaf Dağı insan-ı kâmildir. Allah’ın 

nuru onun üzerine doğunca “Ol!” emri gel-

miştir.

İnsanın dünyaya gelişi, tamamlanmış 

bir evrende yer alışı, bir daire hareketi olarak 

düşünülmüştür. Devir nazariyesine göre, 

manâ âleminden madde âlemine(evrene) 

gelen ruhlar, tekrar ilk ve asli vatanlarına 

geri dönerler. Madde âlemine inen ruhların 

izlediği yola kavs-i nüzul, çıkışa kavs-i uruc 

denir.

Tüm evrende en temel hareketin dönme 

hareketi olduğunu sezgisel olarak hissede-

riz. Dönen semazenler, gezegenleri; şeyh, 

Güneş’i(sabit) temsil eder. Bu simetrinin 

ezoterik anlamı; aşağısı yukarıya, yukarısı 

aşağıya benzer; yani yaratılış tek bir pren-

sipten, tek bir kavramdan kaynaklanmıştır. 

Diğer tüm yaratıklar o tek prensibin tekra-

rı, yansımasıdır. Bu bilgileri tablolaştırırsak 

şöyle bir şema ortaya çıkar: 
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Hak’tan halka, içten dışa inen kavse va-

hidiyet; halktan Hakk’a, dıştan içe yükselen 

kavse ahadiyet kavsi denir.

Bu tablo; kulun hakikate yönelmesi, 

benliğin terki, Hak’ta yok oluş, kâmil olduk-

tan sonra tekrar kulluğa dönüş tablosudur. 

İnisiyatik öğretilerin hedefi , insanda 

tekâmül sağlamaktır. Şuurlanma ve aydın-

lanma adına çeşitli söylem ve ritüeller bizi 

kozmik bilince taşır. Kâinatı oluşturan cev-

her üzerinde kuantum felsefesi, yeni bulgu-

lar sunmaktadır. Kozmik irade, “evrendeki 

bilim”, düşünsel tabanımızın yeni kavram-

ları. Bu kavramlarla derinleşerek, geri dö-

nüp Alevi ve Bektaşi öğretisinin devriyeleri 

üzerinde yoğunlaşmak bize ilginç bilgiler 

sağlayacaktır. 

Bu doğrultuda çıktığımız yolda önce, 

devriye metinlerini yayınlamayı amaçlıyo-

ruz. 

Bir süredir devriyeler ve nokta felsefesini 

araştırmaktayız. Elimizde otuzu aşkın cönk 

ve yazma bulunmaktadır. Bu metinlerin ak-

tarımı devam etmektedir. Yakın bir zaman-

da “Türk Alevi-Bektaşi Devriyeleri” başlığı 

altında kitap olarak neşretmeyi planlamak-

tayız. Bu yazımızda 13 devriye örneği sunu-

yoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bekabillah  
KÜN 

Tecellî-i Zât-  lâhiye 
Küll-i Ak l 

nsân-  Kâmil  
Terk-î Terk 

FENÂ BEKÂ 

Vahidiyet Kavsi Ahadiyet 

Tenezzül Terakki 

Kavs-i Nüzûl Kavs-i Urûc 

Mebde Meâd 

Fer iyye Ar iyye 

Fark Cem 

Fenafillah 

Tevhid-i Ef’âl 
(ilme’l-yakîn) 

Tevhid-i S fat 
(ayne’l Yakîn) 

Tevhid-i Zât 
(Hakk’al-yakîn) 

Cem’ül-Cem 
(Dünyadan hiçbir eyi 
idrâk etmemek. Kabe 
Kavseyn Ev Edna Bât n-
Zâhir hep Hakk.) 

Hz. Cem 
(Halk Zâhir, Hakk bât n. 
Hakk her eye ayna 
olmu tur.)  

VAHDETTEN KESRETE 

Cem 
(Bât nla zahiri birle tirme 
makam d r. Hakk zâhir, halk 
bât n. Halk aynas ndan Hakk 
zâhir olmu tur.) 

KESRETTEN VAHDETE  

HER EY ASLINA RÜCU EDER 

Varlık dairesinin iniş kısmı şuursuz idi. Çıkış iradî ve şuurludur (2. doğum).
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Devriye Örnekleri 

Örnek: 1
Tehî görmen siz beni dost yüzin görüp geldüm

Bâkî devrân-rûzigâr dostıla sürüp geldüm

Ne var söylenen dilde varlık Hakk’undur kulda

Varlıgum hep ol ilde ben bunda garîp geldüm

Bezirgânam meta’m çok dest-gîrüm üstâdum Hak

Ben ziyânum assıya anda denişüp geldüm

Yir ü gök yaradıldı ‘ışkıla bünyâd oldı

Topraga nazar kıldı aksurdı durup geldüm

Gördüm yidi Tamu’sın sekiz Uçmak kamusın

Korkıdan günâhumı andan sızırup geldüm

Âdem olup Turmadın nefsüm boynın burmadın

Yanıldum bugday yidüm uçmakdan sürlüp geldüm

Nûh oldum Tûfân içün çok dürişdüm dîniçün

Dînüme dönmeyeni suya gark idüp geldüm

Yalan degüldür sözüm bak yüzüme aç gözün

Dah’örtülmedi izüm uş yoldan urup geldüm

Eyyûb oldum tenüme cefâ kıldum cânıma

Çagurdum Sübhân’uma kurtlar toyurup geldüm

Zekeryâ oldum kaçdum irdüm agaca geçdüm

Kanum dört yana saçdum depem deldürüp geldüm

Mûsâ’yla Tûr’a çıkdum bin bir kelime kıldum

Bu halâyık bilsünler anda bulınup geldüm

İsâ oldum kudretden bahâne bir avratdan

İnâyet oldı Hak’dan ölü dirgürüp geldüm

Cercîs olup basıldum Mansûr oldum asıldum

Hallâc panbugı gibi bunda atılup geldüm

Muhammed’i bir gice Hak okıdı Mi’râc’a

Ser-te-ser uçtan uca bile yüz sürüp geldüm

Yalunuz Sübhân’ıdı peygamberler cânıdı

Yûnus hôd pinhânıdı sûret denşürüp geldüm 

(Tatcı, 1990:202-203).

                                              Yûnus Emre 
Örnek: 2
Hak bizi yoktan var etti 

Şükür yoktan vara geldim

Yedi kat arşta asılı

Kandildeki nura geldim

Eyyûb ile ter erittim 

Lâl ü mercan gevher tuttum 

Vuslat ile taş arıttım

Be bu yolu süregeldim

Yûnus’la ummana daldım

Kırk gün balık ile kaldım

Davud’la demirci oldum

Örse çekiç çalageldim

Sahabelere uğradım

Kudret lokmasını yedim

Er bir dedim Hak bir dedim

Bini sıdım bire geldim

Ganimet ilen çatıldım

Ana rahmine yitildim

İbrahim’le oda atıldım

Gülistanda nara geldim

Bir muazzam büyük şarda

N’istersen bulunur varda

Kapusu on iki yerde

İstediğim şara geldim
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Dışı altın içi gümüş

Suyu baldır şeker yemiş

Yer yer bedesten dirilmiş

Dilediğim yere geldim

Deniz böldüm asâ ile

Göğe uçtum İsâ ile

Tûr dağında Mûsâ ile

Münâcâtta dura geldim

Pir Sultan Abdal coşkuna

Gel otur gönül köşküne

On iki İmam’ın aşkına

Ben bu seri veregeldim(Gölpınarlı, 1992:74-75).

                                   Pir Sultan Abdal

Örnek: 3
Katre idim Ummanlara karıştım

Kaç bulandım kaç duruldum kim bilir

Devre edip âlemleri dolaştım

Bir sanata kaç sarıldım kim bilir

Bulut olup ağdığımı bilirim

Boran ile yağdığımı bilirim

Alt anadan doğduğumu bilirim

Kaç ebeden kaç soruldum kim bilir

 

Kaç kez gani oldum kaç kere fakir

Kaç kez altın oldum kaç kere bakir

Bilmem ki kaç kâtip ismimi okur

Kaç defterde kaç dürüldüm kim bilir

Bazı nebat oldum toprakta sürdüm

Bilmem kaç atanın sülbünde durdum

Kaç defa Cennet-i âlâ’ya girdim

Cehennem’e kaç sürüldüm kim bilir

Kaç kez alet oldum elde bakıldım

Semadan kaç kere indim çekildim

Balcık olup kerpiç kerpiç döküldüm

Kaç bozuldum kaç kuruldum kim bilir

Dünyayı dolaştım hep karabatak

Görmedim bir karar bilmedim durak

Üstümü kaç örtü bu kara toprak

Kaç serildim kaç dirildim kim bilir

Gufrani’yim tarikatım boş değil

İyi bil ki kara bağrım taş değil

Felek ile hiç hatırım hoş değil

Kaç barıştım kaç darıldım kim bilir 

(Önder, 1989:297-300).

            Gufranî

Örnek: 4
Âhum göğe boyandı gök göğe boyanmadın 

Yandum o şem’ şevkına pervâne yanmadın 

Âşüfte olup ol göze hayrân u zâr idüm 

Nergis henûz hâb-ı ‘âdemden uyanmadın 

Hûnîn olup akardı yaşum ırmağı müdâm

Cûş u hurûş ile sular akup bulanmadın 

Döne döne tolanur idüm kûyını anun 

Çarha girüp felek dahi dokuz dolanmadın 

Mihr ile raks iderdi tozum zerreveş benüm 

Girbâl ile bu hâk-i vücûdum elenmedin 

Bâki yanardı âteş-i ‘aşk ile odlara 

Tâk-ı felekde meş’ale-i mihr yanmadın 

(Yıldırım, 2000:211-212).

                                                         Bâkî 
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Örnek: 5
Kur’ân yazılırken Arş-ı rahmânda

Sır kudret kâtibi elinde idim

Kandil asılırken nûr-ı mekânda

Bülbül idim gonca gülünde idim

Kırklar Arş üstüne kurdular cemi

Muhabbet Hak oldu sürdüler demi

Balçıktan yarattı Mevlâ Âdem’i

Ben ol zaman atam belinde idim

Yûnus batın-ı hûta daldığı zaman 

Kırk gün hem kırk gece kaldığı zaman

Şâhım Zülfi kar’ı çaldığı zaman

Haybar Kal’ası’nda kolunda idim

Yeksâni’yem buldum aşkın varısın

Münkir münâfıka vermen yarısın

Bir kuşa seksen bin şehrin darısın

Tayın verilirken yanında idim 

(Gölpınarlı, 1992:77-78).

                                                    Yeksâni

Örnek: 6
Gâh denizlere düşerem mevc-urup taşra taşaram

Nâdân eline düşerem kem bahâya alınuram

Gâh çıkarım bu göklere dönerem çarh ile bile

Gâh ay ile bedr oluram gâh gün ile dolanıram

Gâh Arafat’a çıkaram lebbeyk urup baş açaram

Gâh kurban yerine gelüp koç olur boğazlanuram

Gâh hânkahta sûfîyem gâh meyhânede fâsıkam

Gâh raksa girüp dönerem gâh saz alup çalunuram

Gâh onaram gâh azaram bu halk içinde gezerem

Gâh şâh olup şahbâz olup şikâr edüp avlanuram

Gâh deniz gâh göl oluram gâh sultan gâh kul oluram

Gâh bahar gâh gül oluram elden ele yılinürem

Ne menzil vardır ne makam ne vücud vardır ne Âdem

Hâk’tan gayrı yok ve’sselâm ya ben kande dolanuram

(Köprülü, 1976:345). 

              Eşrefoğlu

Örnek: 7
Zât-ı ezelim sıfata geldim

Nutk-ı ahad’ım cihana geldim

Mesken bana arş-ı lâmekândır

Seyretmeye kâinata geldim

“Si vü dü” yü müfred-i kadîmim

Kırk günde mürekkebâta geldim

Üç altında mâsivâ göründüm

On dörtle muhakkemâta geldim

Gördüm Hakk’ı arş-ı üstüvâda 

On yedi kere salâta geldim

Dört unsur ve üç mevâlid içre

Bin câme giyib hayâta geldim

Arşî’yim ve mazhar-ı kelamım

Kerrât ile bu bisâta geldim 

(Uçman, 1982:201).

                       Arşî

Örnek: 8
Sual eyler benim sırrımdan

Cümlemizi var eyledi varından

Yarattı Muhammed Alî nûrundan

Hakk ile Hakk olan şardan gelirim
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Cebrail çerâğı alır eline

Seyretmeye gider dostun iline

Hayrânım şakıyan tuti diline

Rıdvan kapı açtı şardan gelirim

Teni sual etme ten kuru tendir

Cân anın içinde gevher-i kândır

Bu ilmin deryası bahr-i umandır

Sırrı kal eyleyen sırdan gelirim

Mansûr ile varub dâra çekildim

Yusuf’la kul olub bile satıldım

Şam’da İsâ ile göğe çekildim

Musa ile dahi Tûr’dan gelirim 

(Noyan, 1998:130).

  Kul Nesîmî

Örnek: 9
Makam-ı Vahdet’ten düştüm yabana

Peymâne yolların geçtim de geldim

Ârifi m esrârı açmam nâdâna

Ârifl erin sırrın seçtim de geldim

Anâsır libâsın giydirdi Ana

Melâik mânendi düştüm seyrâna

Henüz Âdem olup geldim cihâna

Yedi kat gökleri aştım da geldim

Muhabbet Cem’idir erenler Cem’i 

Erenler Cem’inde sürerler demi

Kırkların Cem’inde buldum Âdemi

Hâk-i pây’e yüzüm sürdüm de geldim

Ârif isen dinle ey kalbi selîm

Cânını mürşide edegör teslîm

Gürûh-u Nâci’ye olunca nedîm

Cemâl-i hazreti gördüm de geldim

Bosnavî’yim sözüm gitti özümden

Âşık olan çıkmaz kâmil sözünden

Bu ilmi okudun bâtın yüzünden

Bin yıllık namâzı kıldım da geldim 

(Noyan, 1998:134).

            Bosnavî 

Örnek: 10
Şunlar ki görüp yüzünü bu dara gelürler

Ol ahde vefa eyleyüp ikrâra gelürler

Anlar ki ezel gözleri saçunda kalubdur

Bunda seni hiç bilmeyüb inkâra gelürler

Çeşmün kadehin nûş iden abdâl-ı ilâhî

Ol aşk ile bu âlem-i devvâra gelürler

Zülfün teline anda kimin gönlü dolaşdı(ise!)

Mansûr gibi meydâna girüb dâra gelürler

Şol dâneleri gör, biter eşcâr olur ol

Seyr ile içinde yine esmâra gelürler

Hiçbiri izinden çıkub âhar yola gitmez

Her birisi bir yol ile bâzâra gelürler

Yolları ne var ayrı ise! Hep sana âşık!

Cümle seni ister, sana dîdâra gelürler.

Elbette bu bâğ içinde kim girse Niyâzî

Hârın gezüb evvel, sonu gülzâra gelürler 

(Uçman, 1993:555-556).

              Niyâzî Mısrî
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Örnek: 11
Seyran ettim erenlerin demini

Kudret kandilini yanarken gördüm

Burâk olup içtim âb-u hayattan

Hazret Peygamber’i kanarken gördüm

Günde bin kez Hakk’a şükür ederken

Veysel erenler katarın yederken

Mûsa Hakk’ın didarına giderken

Hızır müşkilini ararken gördüm

Halîl Kâ’be yaptı insan gelmeğe

Şüphesiz günahlar kabul olmağa

İsmail uğruna kurban kılmağa

Bir melek bir koyun yederken gördüm

Nerden düşman gelir ise duyardı

Dost uğruna cân-u bâşı koyardı

Her gün Hamza âşikâre gezerdi

Alî’yi Düldül’e binerken gördüm

Vefâsı yok imiş şunda fenânın

Hisâbı yok imiş mülke konanın

Yavrusun aldırmış garip ananın

Parlayı parlayı yanarken gördüm

Pîr Sutân’ım eder şunda gelmişler

Dizilmişler duasını almışlar

Birbirinin eteğini tutmuşlar

Müşkilin mürşîde tınarken gördüm 

(Noyan, 1998:129).

                            Pîr Sultân Abdal

Örnek: 12
Atamız hazret-i Âdem’den evvel

Sırr-ı Kibriyâ’da pinhan idim ben

Hiç âb-ı engûra nûn eylemeden

Revân-ı çeşmimden seyrân idim ben

Hazine-i ışkım dildedir lezzet

Değil bir âdemden, Hakk’tan inayet

Arsa-i vücûda yetmiş üç millet

Hiç ayak basmadan bir cân idim ben

İsimim bu âlemde düşmeden dile

Aşkın defterine yazıldık hele

Atamız hazret-i Âdem’le bile

Vücûd ikliminde cevlân idim ben

“Kâf ü Nûn” la halkı halk eyledi Hakk

Uryânî Hâlik’in esrârına bak

Nazargâh-ı Hudâ basmadan ayak 

Bir mahfî makamda mihmân idim ben 

(Noyan, 1998:132-133).

    Uryânî 

Örnek: 13
Canan elinden geliriz candan haber sor bize

Semaya seyran eyledik gönden haber sor bize

Gelecekten haber vermek ehl-i keramet işi

Bugünü gördük yaşadık dünden haber sor bize

Dünden gösterdi bugünü rüya ile her gece

İlm-i ledün bilmeyeler manâya der bilmece

Ak üstüne kara yazıp okumadım bir hece

Çoktan fayekün olmuşuz kün’den haber sor bize

Kün emriyle sevdiğini kudretiyle var etti

Âleme şem-i şem’adır bir kandile nur etti

Ol habib-i Kibriya’yı Ahmed-i Muhtar etti

Levh-i kalem esrarıdır nun’dan haber sor bize
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Nun’dan nuru halk eyledi bezm-i elest mekânıdır

O âlem ruhlar âlemi bir uluca meydandır

O diyarda umman zerre burada zerre ummandır

Milyarlarca yıl saniye ondan haber sor bize

O anda düştük Turab’a orda çektik çok çile

Şireyi lezzet olarak evvel uğradık dile

Âdemin şekli cismine girdik nebatat ile

Gidadan hayata döndük kandan haber sor bize

Kan ile girdik Âdem’in cisminde şekil aldık

İntikal edip Havva’yı nice hayrete saldık

Dokuz ay dokuz saat ki misafi r etti kaldık

Kalesi et suru kemin handan haber sor bize

Biz o handa yaşar iken ne ah ne de vah vardı

O diyarda âlem meçhul, başka bir sabah vardı

Orada ne hayır ne sevap ne şer ne günah vardı

Menzil uzak, mekân yakın, yönden haber sor bize

Öyle bir yöne geldik ki âlem içinde âlem

Herkesin kalbi kitaptır iradesiyse kalem

On yıl yaşa, yüz yıl yaşa bin yıl yaşa vesselam

Gelen gitti giden gelmez sondan haber sor bize

Bu son öyle bir yolculuk muhit berzah sahası

İlk o mekânda duyulur melekü’l mevt nidası

Ya olur cennetten bir köşk ya cehennem gayyası

Mahşer mizan sırat nedir bundan haber sor bize

Bundan sonra nihayetsiz bir menzile varılır

Emri Bari kudretiyle cümle ruhlar dirilir

Burda yaptığın kalıba mutlak girilir

O benden o vücuttan tenden haber sor bize

O bedende o vücutta biz o tende sır idik

Kaç bin kere İsrafi l sur üfl ediğin dinledik

Mansur’un aşk lisanıyla Enel Hakk’ı biz dedik

Şeriat tarikat nedir, dinden haber sor bize

Dinle verdik ruha cila nice sürdük dem hayat

Kaç kere padişah olduk kaç bin kere kem zevat

Gönlüm nusret zemininde yere erdi nihayet

Ya o nedir, ya bu nedir, senden haber sor bize

Senlik benliksiz âşıklar halk içinde sufl idir

Vahdet-i vuslat olanlar Burak-ı refrefl idir

Melek gökte huri, gılman bunlar cennet ehlidir

Şeytan ateşten halk oldu, cinden haber sor bize

Gönül mülkünde kıyamet koptuğunu üç kere

Seyreyledik can gözüyle canan ile eşkere 

Tende öldük, kandan öldük, ruhta öldük kaç kere

Aşk burcunda şehit düştük şandan haber sor bize

Hâlden hâle dolaştığım sırrı bahane idi

Belâ mülkünde yaşarken hayat şahane idi

Feymanî olarak geldim evvel adım ne idi

Hangi sıfat nihayetim ondan haber sor bize 

(Özsoy, 2005:211-213).

          Osman Feymanî
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Aynur KOÇAK1

(…) Hünkâr: “Haydi seni Rum ülkesine 

saldık!”2

ÖZET

Dünyanın üzerine kurulu olduğu bir 

düzen: “kaos- kozmos”, karmaşadan düze-

ne gidişin ifadesidir. Bir zıtlık yansıtan bu 

manzara ruhsal âlemden dış âleme kadar 

her yerde insanoğlunu kuşatır. İnsanoğlu bu 

zorunlu yapının karşısında kaostan kozmo-

sa doğru seyreden bir kurtuluş mücadelesi 

sergiler. Ferdî anlamda her birey, kolektif 

anlamda da her toplum için bir kahraman 

olmadan düzene ulaşmak zordur, belki de 

imkânsızdır. Joseph Campbell, kahramanı, 

kendini bazı şeyler için feda edebilen birey 

olarak nitelendirir ve sınamalara tabi tutu-

lan kahraman için şunların sorulması ge-

rektiğini vurgular: “O, gerçekten bu göreve 

uygun mu, tehlikelerin üzerinden gelebili-

yor mu? Cesaret, bilgi, kapasite ve hizmet 

1 Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakül-
tesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

2 Vilâyetname’den.

etmek için imkâna sahip mi?” Sınamalar 

bireyi bir üst bilinç düzeyine, yani düzene 

ulaştırır. O hâlde Velâyetname’deki Sarı Sal-

tuk da “kaos- kozmos” düzleminde sınama-

lı bir hareket planı olmalı ve sonunda yeni 

bir hayatın tılsımına ulaşabilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Hacı Bektaş Veli 

Velâyetnamesi, Sarı Saltuk, Kahraman Mo-

deli, Kahraman Arketipi.

ABSTRACT

The order on which the world has been 

founded “chaos- cosmos” is the expression 

of movement from disorder to orderliness. 

This outlook refl ecting confl ict covers human 

beings everywhere from the inner world to 

the extarnal world. In view of such an ine-

vitable formation, mankind  gives struggle 

for salvation leading from chaos to cosmos. 

It is unlikely or perhaps impossible for a 

society collectively or for each person indi-

vidually to get organized without a hero. 

Joseph Campbell describes an archetype hero 

as an individual sacrifying himself for cer-

tain things and emphasis that criteria based 

questions such as “Is he relly appropriate 

HACI BEKTAŞ VELÂYETNAMESİNDE BİR KAHRAMAN 

MODELİ OLARAK SARU SALTUK

 SARI SALTUK FROM HACI BEKTAS VELAYETNAME AS A 

SAMPLE HERO
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for the task?, Can he overcome the dangers? 

Does he have the potentiality in terms of 

spirit, intelligence, ability and attendance?” 

should be asked for  the probationary hero. 

The tests promote an individual to the next 

stage of awareness, which is`”the order” 

.Thus, the hero in“Velayetname” , Sari Sal-

tuk must also have an action  plan depended 

upon trial on the platform of chaos-cosmos 

and can achieve the charm of a new life in 

the end. The previous order is attained due 

to Sari saltuk in Velayetname. After his vari-

ous trials  he does not only obtain the order 

but he takes the next stage of task as a “chief 

backgammon player” as well. 

Key Words: The hagiography of Haci 

Bektash Veli “Velayetname”, Sari saltuk, 

model of hero, hero archetype.

Vilâyetnâme-i Hacı Bektâş-ı Veli adıyla bi-

linen eser, Hacı Bektaş Veli’nin menkabevi 

hayatını anlatır3. Gölpınarlı’ya göre, bu eser 

edebiyatımızda din tesiri altında meydana 

getirilen diğer velâyetnamelerle benzerlik 

3 Vilâyetnâme-i Hacı Bektâş-ı Veli adlı eserde Hacı Bek-
taş Veli’nin olağanüstü hayatı, kerametleri anlatıl-
maktadır. Bu eser, tahminen Uzun Firdevsi tarafından 
Hacı Bektaş Veli’nin ölümünden iki yüzyıldan fazla 
bir zaman sonra yazılmıştır. Bu konuda Velâyetname 
üzerine çalışma yapan Abdulbaki Gölpınarlı’nın 
düşünceleri dikkate değerdir. Gölpınarlı’ya göre, 
“Vilayet-name, Hacı Bektaş hakkında doğru-yanlış; fakat 

hemen hepsi olağanüstü olayları ihtiva ettiğinden, bu eser, 

hiç şüphe yok ki kendisinden bir hayli sonra ve menkıbevi 

hayatı, kendisini görenlerden duyanların daha sonrakilere 

eklentilerle bildirerek, onlar tarafından eklentileri de nakle-

derek mayalanıp yoğurulduktan, Bektaşi geleneği adamakıl-

lı meydana gelip de dal budak saldıktan sonra yazılmıştır.” 

bkz. (Gölpınarlı, 1990).

göstermektedir. Velâyetname’de olağanüs-

tü olaylar, ayrı çağlarda ayrı yerlerde yaşa-

mış erenlerin buluşup görüşmeleri, tarihî 

gerçekliğe uymasına imkân bulunmayan 

şeyler en çok rastlanan unsurlardır. Yazar, 

bütün bunların çocukça-safça bir düşünce-

nin ürünü olduğu görüşündedir (Gölpınar-

lı, 1990: VIII-IX); ancak bünyesinde olağa-

nüstülüklerle hayatın gerçeklerine aykırılık 

barındıran olayların bulunması ve bunların 

yüzyıllar boyunca insanlar tarafından ger-

çek olarak kabul edilmesi, yalnız çocukça 

bir safl ıkla açıklanamaz. Bu tür eserlerde 

kolektif bilinç dışına ait bilgiler ve şifrele-

rin gizlendiğini söylemek gerekir. Şifreleri 

çözümleyerek insanlığın bin yıllardır süre-

gelen şifrelerini çözmek mümkündür. Ola-

ğanüstülükler taşıyan bu anlatılarda karşı-

laştığımız imgeler, insanlığın saf çocuksu 

inanışlarının ötesinde, kolektif bilinç dışının 

yansımaları olarak değerlendirilmeli ve bu 

tür anlatılarda bulunan olağanüstülükler, 

insanlığın böyle imgelere ihtiyaç duymasına 

bağlanmalıdır.

Velâyetname’de başta Ahmed Yesevi ol-

mak üzere Yunus Emre, Ahi Evran, Güvenç 

Abdal ve bunun gibi velilerle ilgili anlatılar 

mevcuttur. Anlatılardaki bu kahramanları 

gerçek birer kahraman olarak değerlendiri-

lebilir miyiz? Bunlar, kahramanların izlediği 

yolu izleyerek onlar gibi yolculuk etmişler 

midir? Alperenlerden biri olan Sarı Saltuk 

da böyle bir yolculuğa çıkmış mıdır? Ka-

ostan kozmosa bir seyir takip etmiş midir? 

Yani Sarı Saltuk’a da bir kahraman diyebilir 

miyiz? Bu sorulara kahraman üzerine ana-
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lizler yapan araştırmacıların görüşlerinden 

yararlanarak psikanalitik bir yaklaşımla 

cevap aramaya çalışılacaktır. Bilindiği gibi 

Sarı Saltuk’la ilgili sözlü ve yazılı kültür or-

tamlarında pek çok anlatı bulunmaktadır4; 

ancak bu makalede yararlanılacak metin 

sadece Velâyetname’de yer alan Sarı Saltuk 

anlatısı olacaktır.

Genel tanımı itibariyle kahraman, insan-

lık için kendini feda edebilen kişidir. İnandı-

ğı değerler ve sevdiği insanlar için her türlü 

fedakârlığı yapandır. Birbirinden farklı kah-

raman tipleri olmasına karşın bunların ortak 

yönü, fedakârlıklarıdır. Campbell, kahrama-

nı, “kendinden daha büyük bir amaç uğruna 

yaşamını feda eden kişi” olarak tanımlar. Her 

kahramanca maceranın temel başlangıcı 

korkusuzluk ve başarıdır. Kahraman toplu-

mun ve çevrenin engellerine takılır, pek çok 

sıkıntı, mihnet ve çile çeker; ancak dinamik 

ve azimli olan bu tip, yaptıklarından emin-

dir, kararlıdır. En zor anında bile bırakıp git-

meyi, ihanet etmeyi düşünmez, ümitsizliğe 

kapılmaz. Yaşama her an yeniden başlayabi-

lecek güçlü yapıya sahiptir(Eliuz, 2000:141). 

O, bir amaç için mücadele edendir. Campbell, 

kahramanları yerel kahramanlar ve evrensel 

kahramanlar olarak ayırır. Kabile kahraman-

ları ya da yerel kahramanlar, eylemlerini tek 

bir halk için gerçekleştirir. Muhammed, İsa 

ve Buda gibi evrensel kahramanlar ise çok 

uzaklardan bir mesaj taşır. Bu din kahra-

4 Yazılı kültür ortamı için bkz. (Yüce, 1987), (Ebü’l-
Hayr-ı Rûmî, 1987); (Ebü’l-Hayr-ı Rûmî, 1988); (Ebü’l-
Hayr-ı Rûmî, 1990). Sözlü kültür ortamı için bkz. 
(Çağlar, 2005).

manları Tanrı’nın planıyla değil, mucizesiy-

le geri gelmiştir(Campbell, 2010b:185). 

İnsanoğlu, evrenin yaratılış sırlarını bil-

me/bildirme gayesiyle elde ettiği bilgi ve de-

neyimleri “kozmik mitlerde” dile getirmiştir. 

Evrenin yaratım tasarımlarında yokluk, be-

lirsizlik, karmaşadan sonra evren ve evrene 

ait düzenden bahsedilir. Milletlerin kozmik 

mitleri birbirinden farklı olsa da ortak nokta-

ları “kaos- kozmos” yönlü değişme/ilerleme 

ilkesidir. Bu nedenle herhangi bir karmaşa, 

belirsizlik, savaş ve hastalık, kaos ortamı 

olarak yaratılır; ardından evrenin daha önce 

ulaşmış olduğu kozmosa doğru bir seyir iz-

lenir. Anlatılarda da kahramanın, karmaşa-

nın ardından sahneye çıktığı görülür. Kişinin 

kahraman olarak bir varlık göstermesinden 

önce, kahramanlık yolu için bir itici güç ola-

rak karmaşa yaşanır. Çok çeşitli olaylardan 

kurgulanmış olabilen bu karmaşa hâli, “kah-

ramanlık serüveni” için bir çağrıdır. Kahra-

man, tıpkı evren gibi kaos ortamından san-

cılı bir mücadeleyle varlığa doğru hareket 

eder. Eğer kaos/ karmaşa/ serüven çağrısı 

olmazsa kişi, onu harekete geçirecek bir etki 

bulunmadığından aynı kalır. 

Yeni bir kahraman, yeni bir hayat, yeni 

bir düzen “yaratmak” veya “değişmek/ 

ilerlemek” hedefi  güden anlatılar, “kaos- 

kozmos” yönlü değişme/ ilerleme ilkesi 

bağlamında hareket eder; çünkü bunların 

hepsinin temelinde bir “yaratım” söz ko-

nusudur. Yaratım söz konusu olduğunda 

da Eliade’nin vurguladığı kozmolojik eylem 

tekrarlanmak zorundadır. Araştırmacı, “Her 
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yaratılış, her şeyin öncesindeki kozmolojik eyle-

mi, Dünya’nın yaratılışını tekrarlar.”(Eliade, 

1994:32) diyerek “yaratım, yenileşme, de-

ğişme” senaryolarında bu ilkenin korun-

duğunu ifade eder. Neumann, kahramanın 

doğumunu ya da varlığını “kavga, çatışma, 

karmaşa”yla başlatır. Onun tanımlamasında 

kahraman, “insanlığın arketipsel haberci-

si/ önderidir.” Neumann’a göre başlangıçta 

kahraman miti yalnızca kozmik sembollerle 

temsil edilmiş ve artık, insanlık ve kişisellik 

dönemine girilmiştir(Neumann, 1973:131).

Tüm mitlerin konu aldığı şey, çeşitli şe-

killerde bilinç dönüşümleridir. Bilinç, sınav-

lar yoluyla ya da aydınlatıcı ilhamlar yoluy-

la dönüşüm geçirir(Campbell, 2010a:167). 

Kahraman bilinçlenme sürecinde; birey-

selleşme, özgünleşme ve kendi içinde bü-

tünleşme aşamalarını yaşar. Kahraman yol 

alırken, kendi bireysel mitini de oluşturur. 

Anlatılardaki kahramanlar da “yaratım”dan 

kaynaklı olarak “kaos- kozmos” yönlü eyle-

mi tekrarlar. Campbell’e göre kahramanların 

bir kısmı yolculuğa çıkmayı kendi tercih 

eder, bir kısmı da zorunlu olarak çıkar yol-

culuğa. Kahraman belli bir tür macerada so-

rumluluk sahibi bir şekilde yola koyulur ve 

eylemi kendi iradesiyle gerçekleştirir. Bir de 

onun içine itildiği maceralar vardır. Bu, kah-

ramanın ne yaptığının farkında olmadığı ve 

kendini birdenbire bambaşka bir dünya-

da bulduğu bir macera türüdür(Campbell, 

2010a:170). Yazar, dünyanın farklı yerle-

rinde görülen bu çeşit kahramanların ortak 

yönünün, yolculukta aynı dairesel döngü-

yü takip etmeleri olduğuna vurgu yaparak 

kahramanın kaçınılmaz yolculuğuna dikkat 

çeker(Campbell, 2010a). 

Bir mitik kahramanın hayatı birçok yer-

de kopyalanır. Bir çoban ya da bir veli kah-

raman olabilir. Bu durumun en iyi örneğini, 

Velâyetname’de Hacı Bektaş’a atfedilen ke-

rametlerin5, başka velilere ait olarak anlatıl-

masında buluruz. Bu durum Campbell’e göre 

kahramanın sıradan bir kişi olmamasıyla 

bağlantılıdır: “Söz konusu kahraman büyük bir 

egemen, büyücü-hekim, peygamber ya da enkar-

nasyon olduğu zaman mucizelerin sınırsızca ge-

lişmesine izin verilir”(Campbell, 2010a:363). 

Velâyetname’deki kahramanlarda, özelde 

de Saru Saltuk’ta kozmik kurgu devam etse 

de kahramanı temsil eden kozmik sembol-

lerin yerini kişinin -dönemin toplumsal ya-

pısında önemli bir yeri olan veli- aldığı gö-

rülür.

Velâyetname’deki Sarı Saltuk anlatısına 

göre Hacı Bektaş, bir gün Arafat dağındaki 

çilehaneden çıkıp şimdi “Zemzem Pınarı” de-

nilen bir yere gelir ve bir çobanın koyun ot-

lattığını görür. Burada Arafat Dağı, Zemzem 

Pınarı gibi adlarla anılan mekânlar kutsiyet 

kazanmış yerlerdir. Dağ yücelik, su ise ya-

ratılış, arınma ve yeniden doğuş imgeleriy-

5 Velâyetname, Hacı Bektaş’ın bir kahraman olarak oto-
ritesini güçlendiren sayısız kerametle doludur: Kahra-
manın bir bağırışıyla yüzlerce kişi ölebilir, eren denize 
postunu sererek üstüne oturur ve karşıya geçer, sıra-
sı gelince doğan, güvercin, şahin donuna girer, icap 
edince yeniden insan şekline dönüşür, bir anda birçok 
yerde görülebilir, ateşe girer yanmaz, suda kaynasa da 
ölmez, kayayı hamur gibi yoğurur, taşlar kerametine 
tanıklık eder, hayvanlar keremiyle dile gelir, kayalar 
yürür, iradesi tabiat kanunlarının üzerindedir.
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le değerlendirildiğinde kutsal mekânlardır. 

Mitolojilerde de yaratımın gerçekleştiği bu 

mekânlar, merkezi temsil eder ve kutsal-

dırlar. Bu mekânda yaşlı bilge adam olarak 

karşımıza çıkan Hacı Bektaş’ın bir çobana 

yönelmesi ve onu görevlendirmesi de boşu 

boşuna değildir.

Hünkâr, çobanın yanına gidip sırtı-

nı sıvazlar ve adını sorar. Çobanın cevabı, 

“Adım Sarı Saltuk’tur6, ne emrederseniz 

hizmette olayım” şeklindedir. Hacı Bektaş, 

bir kahraman seçmiştir. Lider, başarılabi-

lecek olanı görür ve onu başaran kişi ola-

rak analiz edilebilir(Campbell, 2010b:167). 

Burada çobanın hiç tereddüt etmeden hiz-

mete hazır olduğunu ifade etmesi de Hacı 

Bektaş’ın seçiminin doğruluğunu kanıtlar 

niteliktedir. Campbell, kahramanlık kariye-

rinde sahip olunması gerekenlerin sadakat, 

ölçülülük ve cesaret gibi erdemler olduğunu 

vurgular(Campbell, 2010b:167). Caryle’ye 

göre “cesur olmak, günümüzde bile geçerli olan 

ebedi bir görevdir. Yiğitliğin hâlâ büyük bir 

değeri vardır. Bir insanın başlıca görevi korku-

yu yenmektir”(Caryle, 2004:51). Çoban Sarı 

Saltuk da cesaretle ve korkusuzca, hizmete 

hazır olduğunu beyan eder. Hünkâr, Sarı 

Saltuk’a, “Haydi seni Rum ülkesine saldık” di-

6 Sarı Saltuk, Anadolu ve Rumeli’nin fethinde gazala-
ra katılan, cengâverliği ve velayeti ile efsane vî bir şah-
siyet hâline gelen bir kahramandır. Gerçek hayat ile 
menkıbevî hayat iç içe geçmiştir. Sarı Saltuk’un destanî 
şahsiyeti ile ilgili bilgileri çeşitli menakıpnamelerde 

ve velayetnamelerde bulabilmek mümkündür; ancak 
onunla ilgili en önemli yazılı kaynak, doğrudan doğ-
ruya Sarı Saltuk’un hayatını konu alan Saltuk-nâme 
adlı eserdir. bkz. (Ebü’l-Hayr-ı Rûmî, 1987). 

yerek onu görevlendirir. Onun bu sözü Sarı 

Saltuk’un “seçilmiş bir kahraman” 7 olduğunu 

gösterir. Böylece Rum ülkesine düzen ver-

mek üzere Sarı Saltuk gönderilir. 

Eğer başarılacak bir şey yoksa kahra-

manlık eylemi de olmaz. Burada seçilen 

kişi, göreve gerçekten uygun mudur? O, 

tehlikelerin üstesinden gelebilir mi? Ge-

rekli cesarete, bilgiye ve kapasiteye sahip 

mi? Çoban Sarı Saltuk’un yolculuğu bura-

da başlar. Velâyetname’de neden bir çoban 

kahramana ihtiyaç duyulmuştur? Çoban 

kimdir? Mitolojik ve dinî anlatımlarda saf-

lığı, masumiyeti, tinsel yazgıyı temsil eden 

hayvanlar ve onların fedakâr bakıcıları ço-

banlara yer verilir8. Toplum kahramanı za-

7 Anlatılarda Sarı Saltuk, bir destan kahramanında bu-
lunması gereken bütün özelliklere sa hip  tir. Son derece 
güçlüdür, korkusuzdur. Tek başına düşman kalelerini 
fethetmektedir. Bu özellikler dışında Sarı Saltuk’un 
olağanüstü güçleri de olduğu, Saltuk-nâme’de mü-
balağalı bir şekilde anlatılmaktadır. Çok uzaklarda 
aleyhinde söylenenleri işitebilmekte, oturduğu yer-
den bir kılıç darbesiyle bir başka diyardaki düşmanını 
öldürebilmekte, göz açıp kapayıncaya kadar bir diyar-
dan bir başka diyara gidebilmek te dir. Düş man ları bir 
türlü Saltuk’u öldürememektedir; ok atarlar batmaz, 
kılıç vurur lar kesmez, büyü yaparlar tesir etmez, suya 
atarlar boğulmaz, ateşe atarlar yanmaz. Bütün cinler 
ve melekler Sarı Saltuk’un yardımcısıdır. Hatta bu 
cinlerden birisi ile ahiret kardeşi bile olmuştur. Bütün 
bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda, Sarı 
Saltuk’un alp-eren kişiliğinin yanı sıra, bazı menkıbe-
lerde bir masal kahramanı kimliğiyle karşımıza çıktığı 
da görülmektedir.

8 Batı Asya mitolojisinde Dumuzi –Tammuz çobanla-
rın ve sürülerinin koruyucu tanrısıdır. Venüs yıldızı 
ve aşk tanrıçası olan İnanna çoban Dumuzi ile evle-
nerek yazgısını değiştirir (Eliade, 2007:85). Kur’an-ı 
Kerim’de adı geçen peygamberlerden Hz. İsmail, İs-
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manın ihtiyaçlarına duyarlıdır. Pek çok tarz 

ve düşünce gibi kahraman tipi de zamanla 

evrim geçirir. Halk anlatılarında çoban tipi-

ne sıklıkla rastlanır. Mezarda doğan çocuğu 

bulan çobandır, dervişe saf gönülle ibadeti 

gösteren çobandır. Kahraman olarak bir ço-

banın seçiminde, toplum yaşamıyla birlikte 

içinde bulunulan etkileşimler ve geçmişten 

gelen kültürel birikimlerin de etkisi olduğu 

söylenebilir(Koçak, 2010).

Hacı Bektaş tarafından Rum ülkesine 

gönderilmek istenmesi üzerine bir çoban 

olan Sarı Saltuk, “koyunları ne yapayım?” 

diye sorar. Bu durum, Rank’ın tanımladığı, 

hayatın maddi hedefl erini gerçekleştirme-

ye çalışan kahraman fi gürü(Rank, 2001) ile 

Campbell ve Jung’un tanımladıkları, hayatın 

manevi hedefl erini gerçekleştirmeye çalı-

şan kahraman rolleri(Jung, 2003; Campbell, 

2010a) arasında bir seçim yapma zorunlu-

luğunu ifade eder; ancak, Hacı Bektaş’ın, 

sahipleri gelene kadar koyunların orada 

otlayabileceğini söylemesi üzerine Sarı Sal-

tuk, manevi hedefe yönelir. Bu an, maddi 

hedefl eri bir kenara bırakan Sarı Saltuk için 

“aydınlanma anı”dır. Akıl hocaları çoğunluk-

la tanrısal bilgelik ve manevi bir kavrayışla 

konuşurlar. Bu anlatımda Hacı Bektaş’ın da 

hak, Salih, Yakup, Musa ve Hz. Muhammed hayatla-
rının bazı bölümlerinde çobanlık yapmışlardır. Tasav-
vuf literatüründe de çobanlara rastlanmaktadır. Ali 
Fakih, Fatih Sultan Mehmet’in çoban-başıdır. Kendisi 
hem din ilminin büyük üstadı bir âlim hem de çoban-
dır. Fakih, hayvanlara çobanlık yapamayanın insanla-
ra hiç çobanlık yapamayacağı düşüncesiyle ve nefsini 
terbiye etmek amacıyla çobanlık yapmıştır. Veysel 
Karani’nin de çobanlık yaptığı bilinmektedir.

Sarı Saltuk için “yüksek bilinç” olma özelliği 

dikkat çekicidir. 

Kahramanda var olan üstün nitelikleri, 

yüce değerleri ortaya çıkartacak olan akıl 

hocasının varlığı, kahramanın daha yüksek 

bir bilinç durumuna erişebileceğinin gös-

tergesidir. Akıl hocası, kahramana çeşitli 

bilgiler öğretir, kahramanı ileride karşılaşa-

cağı zorluklara karşı uyarır ve kahramana 

armağanlar verir. Bu armağanlar genellikle 

anahtar, silah vb. maddi armağanlar olur-

ken kimi zaman da manevi değer taşıyan bir 

öğüt, ipucu olabilir(Tecimer, 2005:126-127). 

Velâyetname’de yaşlı bilge arketipi çerçe-

vesinde değerlendirebilen Hacı Bektaş, ay-

dınlanma yolculuğunu gerçekleştirecek Sarı 

Saltuk’a bir yay, yedi ok ve tahta bir kılıç ile 

deniz üstünde batmadan yüzebilecek bir 

seccade hediye eder.

Kahraman bir kuyuya, balinanın midesi-

ne, bir zindana veya yeraltında bir mağaraya 

düşebilir. Bu karanlık yerler, yeni enerjilerin 

oluşturulduğu yerlerdir. Sarı Saltuk’un yolu 

bir kaleye düşer. Kale, bir ejderhanın eline 

geçmiştir ve kahramanın yedi başlı ejderha 

ile mücadele etmesi gerekmektedir. Kah-

raman, bu kalede yeni enerjiyle dolacaktır. 

Sarı Saltuk’un kaleyi ele geçirmek istediği  

bu zaman, kaosun ortasıdır. Kahramanlar 

için ejderha, yenilmez bir semboldür. Tüm 

kültürlerde kahramanın yaptığı en önemli 

eylemlerinden biri de fi ziksel eylemdir. Or-

talıkta dolaşıp canavarları öldüren, tipik bir 

erken dönem kültürü kahramanı vardır. Bu, 

insanın dünyasını tehlikeli ve biçimsiz bir el 
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değmemiş ormanın içerisinde şekillendirdi-

ği, tarih öncesi bir dönemden gelen bir ma-

cera formudur(Campbell, 2010: 177). 

Tipik kahraman anlatılarında kahra-

man, yolunun bir noktasında çıkmaza girer, 

yardım bekler. Bu yardıma ulaşmadan da 

yolunu bulamaz. Sarı Saltuk, Lazoğulların-

dan bir kâfi r beyinin kalesinde ejderhayla9 

savaşırken kılıcını kullanmayı unuttuğunda 

ise bu durum oradan çok uzakta olan Hacı 

Bektaş’a malum olur ve Hacı Bektaş, Hızır’ı 

Sarı Saltuk’a yardım etmesi için gönderir. Bu 

da bilinç dışı alanda yol gösterici “bilge”den 

beklenen bir davranış kalıbıdır. Öte yandan 

bilinçlenmeye doğru atılan adımda ejderha, 

kahramanın gölgesini temsil eder ve onun, 

benliğini büyülü bir şekilde ele geçiren öte-

kileşmiş duyguların tesirinde olduğunu 

gösterir. Anlatıda ejderi öldürmek için kul-

lanılan kılıç tahtadır. Bunun da sembolik bir 

anlamı olabilir. Kahraman, akıl hocası ve 

rehberi Hacı Bektaş’ın ve Hızır’ın yardımıy-

la bilinçaltına ait bu güç tarafından yok edil-

9 Campbell’ın ejderhaya ilişkin ilginç yorumları mev-
cuttur: “Bizim Batılı ejderhalarımız hırsı temsil edi-
yor, ancak Çinli ejderha farklı. Çinli ejderha bataklıklı 
toprakların canlılığını temsil ediyor ve göbeğine vu-
rup “Ha haha haa” diye bağırarak geliyor. Bu sevimli 
ejderha, önemli ve büyük bir hediye olan suyun bere-
ketini getiriyor; ama bizim Batılı hikâyelerimizdeki ej-
derha, her şeyi toplayıp kendine saklamaya çalışıyor. 
Gizli mağarasında gizlediği şeyler oluyor, yığın yığın 
altınlar ve bazen de tutsak bir genç kız. İkisini de ne 
yapacağını bilmiyor; o yüzden yalnızca onları saklayıp 
koruyor. Buna benzer insanlar vardır; böyle insanlara 
“antika” deriz. Hiçbir hayat belirtisi, verdikleri hiçbir 
şey yoktur. Yalnızca size yapışırlar, etrafınızda dola-
nırlar ve sizden enerji çalmaya uğraşırlar(Campbell, 
2010b:195). 

mekten kurtulur. Sarı Saltuk’un onunla mü-

cadelesi ve onu yenmesi kendisine bir güç 

kazandırır. Başka anlatılarda da Hızır bir 

yol gösterici olarak görülür. Bu durum gü-

nümüz dünyasında da Hızır’ın bir kurtarıcı, 

yol gösterici olarak insanların bilinçaltında 

yaşlı bilge arketipinin yansıması olarak var-

lık bulduğunu kanıtlar niteliktedir. 

Sarı Saltuk, ejderhayı öldürdükten son-

ra “ejderha savaşında pek susadım” diyerek 

dört beş yeri kazar ve kazdığı yerlerden, bir 

değirmeni döndürecek kadar arı duru bir 

su çıkar. Burada su, kahramanın ötekileş-

miş, bilinçaltı öğelerden arındığını sembo-

lize eder. Metaforik açıdan su, bilinçaltıdır 

ve sudaki canlı bilinç kişiliğini bastıran ve 

güçsüz bırakılması, yenilmesi ve kontrol 

edilmesi gereken bilinçaltı yaşamı ya da 

enerjisidir(Campbell, 2010:190); çünkü su, 

arketipsel nesneler arasında arınmayı sağla-

yan bir öğedir. Su, psikolojik açıdan bilinçal-

tında saklı olan yaşam gücünü temsil eder. 

Bu son mücadeleyle artık kaos ortamının 

karmaşası çözülmüş, kozmosun düzenine 

ulaşılmıştır. Sarı Saltık, Hacı Bektaş’ın işare-

tiyle yola çıkmış, önüne çıkan zorlukları aş-

maya çalışmış, onu geleceğe hazırlayan, er-

ginleyen bir dizi sınavı başarıyla vermiştir. 

Bu sınavlar sayesinde İslamiyet’i yaymış, 

insanları zorluklardan kurtarmış ve bun-

lar sayesinde olgunlaşmış, bilinçlenmiştir. 

Kahraman; çeşitli sınavlara tabi tutulmuş, 

bilinç dışı alanın karanlık güçlerine karşı 

savaş vermiş, sonunda da hem fi ziksel hem 

de ruhsal yolculuğunda başarıya ulaşacağı 

sırları elde etmiştir. 
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Kahraman, maceralar yaşayarak bilgi 

ve erdem sahibi olur. Sarı Saltuk girdiği zor-

lu mücadelede çeşitli sınavlardan geçerek 

bireyleşme sürecini tamamlar ve tekkeye 

döner. Kendisine icazetname10 verilir. Hacı 

Bektaş Veli, “sözüne inanılır kişi”dir. Bektaşi-

likte, “inanılan, güvenilen kişiye mürit olunur” 

sözü mevcuttur. Sarı Saltuk da Hünkâr’ın bir 

işaretiyle yola koyulmuş, icazetname alacak 

seviyeye ulaşmıştır. Bilindiği gibi kişinin 

mürşit olabilmesi için, onun inanılırlığını 

gösteren bir diploması, icazetnamesi olması 

gerekir(Temren, 1995:58). Sarı Saltuk’a ica-

zetname verilmesi onun bu mevkiye ulaştı-

ğının, yani aydınlandığının göstergesidir. 

Sarı Saltuk’a çerağ11 ve sofra da verilir. 

Çerağ aydınlanmanın sembolü olarak kulla-

nılır. Bektaşiler, “derviş de çerağ gibidir. Hiz-

metini görürken (aydınlanırken), kendisi erir. 

(kendinden verir, fedakârdır)” derler(Temren, 

1995:214). Jung, kahramanı “başıboş dolaşan 

bir güneş” olarak değerlendirir. Ona göre 

kahraman öylece orada duran, ama varlığıy-

10 “İcazetname, ruhsatname karşılığıdır. Örnek ola-
rak; babalık icazetnamesi, babalık ruhsatıdır. Bu 
görevi lâyıkıyla yerine getirebileceğine ilişkin yetki 
belgesidir”(Temren, 1995: 218). 

11 Belkıs Temren’in, Bektaşiliğin Eğitsel ve Kültürel 
Boyutu adlı eserinde çerağ konusundaki tespitleri şöy-
ledir: “Bugünün Bektaşileri de, ‘Horasan Çerağı’ndan 
zerre (şule) alarak’ Meydan Evi’nin çerağlarını uyan-
dırmak suretiyle Kutsal Tören’de (Meydan’da) aydın-
lanmayı sembolize etmektedirler ki, bu bize Ahmet 
Yesevi’yi ve ardalarını hatırlatmaktadır. Bu ardalar 
arasında Avşar Baba, Pir Dede, Akyazılı, Kademli Sul-
tan, Geyikli Baba, Abdal Musa (….) Hacı Bektaş Veli’yi 
Anadolu’ya gönderen Lokman Pirende ve Dobruca’ya 
gönderilen Sarı Saltuk bulunmaktadır”(Temren, 
1995:59).

la hayat bahşeden bir güneştir(Jung, 2003:5). 

Sarı Saltuk da çerağla ışığını yayabilme vas-

fını elde etmiştir. Sofra da eğitim kürsüsü, 

muhabbet sofrası, irfan pazarıdır(Temren, 

1995:213). Bunlar, onun yolculuğunu ta-

mamladıktan sonra elde ettikleridir ve ger-

çek bir kahraman olarak tescil edildiğinin 

maddi göstergeleridir.

Kahramanın biyografi sinde son eylem, 

ölüm ya da ayrılıktır. Yaşamın tüm anlamı 

kusursuzca bu aşamada örneklenir. Ölüm 

aşamasında kahraman için ilk koşul ise me-

zarla barıştır. Yaşamında ikili perspektifi  

temsil eden kahraman, ölümünden sonra da 

kaynaştırıcı bir imgedir(Campbell, 2010:388-

389). Sarı Saltuk anlatmasında da karşımıza 

çıkan son keramet, kahramanın ölüm anıy-

la ilgilidir. Buna göre, Sarı Saltuk ölürken 

“bana muhip olanlarınız bir tabut yaptırsın, 

koyup gitsin; birbirinizle çekişmeyin, ben he-

pinizin tabutunda bulunurum”(Gölpınarlı, 

1990:47) diye vasiyet eder ve gerçekten de 

her bir beyin tabutunda görünür. Bu anlatı 

kahramanın ölüm fi kriyle de barışık oldu-

ğunu gösterir. Burada tabutun anne rahmini 

sembolize ettiği düşünülürse ölüm, aslında 

yok oluş değildir. Ölüm, ikinci bir doğum-

dur. Görüldüğü gibi kahraman, ölümünden 

sonra da insanlık için kaynaştırıcı bir imge 

olmaya devam etmiştir. 

Sonuç olarak bu anlatı da kozmolojik 

eylemin yaratma ilkesinden kaynaklı olarak 

bir kahraman yaratmıştır. Sarı Saltuk bir al-

peren, bir kahraman olarak bugün bile ha-

fızalarda yaşamaktadır. Sarı Saltuk’un Ana-



23

2011 / Yıl: 1 Sayı: 1

dolu ve Balkanlardaki mezar ve makamları-

nın büyük bir bölümü varlığını korumakta-

dır. Sarı Saltuk’un menkıbelerinin hâlâ anla-

tılıyor olması ve kutsal bir Türk kahramanı 

olarak bilinmesi, onun bir kahraman olarak 

yolculuğunu başarıyla tamamladığının açık 

bir göstergesidir. 

Bireyler her şeyden önce kendilerini 

koruma isteklerini bir yana bıraktıklarında, 

kahramanca bir bilinç dönüşümünü yaşaya-

bilirler. Sarı Saltuk yeni bir düzen kurmak 

üzere yolculuğa çıkmıştır. Aslında onun 

toplumsal hayatta sağlamaya çalıştığı düzen 

ve verdiği bireysel mücadeleler, diğer bütün 

kahramanların verdiği mücadelelere benzer. 

Her birey de özünde kendi kendinin kahra-

manıdır ve her insan yaşadığı deneyimlerle 

ruhunu düzene sokmaya çalışır. Bu anlam-

da ister eren, ister tarihî kahraman, isterse 

de zorba kahraman olsun; dairevi olgunluk 

şeması tüm insanlarda kopyalanır. 
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1                         Mehmet Saffet SARIKAYA2

ÖZET

Makalede İBB Atatürk Kitaplığı “Bel.Yz-

00543” numarada kayıtlı “Tarikat-ı Rifâiyye” 

adlı, muhtemelen 19. yüzyıla ait eserin içe-

riği değerlendirilecektir. Özellikle yazma 

eserdeki On iki İmam ve On dört Masum ka-

bulünün Anadolu’daki Bektaşi geleneğine 

uygun olarak dillendirilmesi Anadolu’daki 

Rifai gelenek açısından önemlidir. Bu du-

rum Anadolu tasavvuf geleneğinde Ehl-i 

beyt sevgisi eksenli bazı inanç motifl erinin 

farklı tarikat çevrelerinde ortak kullanıldık-

larını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Rifâiyye, Bektaşiy-

ye, On iki İmam, On dört Masum.

1 Bu çalışma TÜBİTAK 110K317 proje çerçevesinde 
hazırlanmıştır.

2 Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat 
Fakültesi, İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı, Is-
parta.

ABSTRACT

In this article, the content of the manusc-

ript,  which is called “Tarikat-i Rifaiyye” 

and registered with the registration number 

“Bel. Yz-00543” in IBB Ataturk Library ,and 

which probably remains from the 19 th. cen-

tury will be assessed. Specially the expressi-

on of  the work Twelve Imam and Fourteen 

Innocent in the manuscript according to the 

Bektashi tradition in Anatolia, is important 

for Rifai tradition in Anatolia. This aspect 

shows the common use of some belief pat-

terns about love of ahl-i bayt in different ta-

riqas in Anatolian tradition of misticism.

Key words: Rifaiyya, Bektashi, Twelve 

Imam, Fourteen Innocent.

GİRİŞ

Üzerine değerlendirme yapacağımız 

eser, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ata-

türk Kitaplığı Bel. Yz-00543 numarada ka-

yıtlı, 53 varaklık, her sayfada 10 satırlı güzel 

ve harekeli, nesih yazılıdır. Herhangi bir ta-

TÜRKİYE’DEKİ BEKTAŞİ-ALEVİ KÜLTÜRÜNE DAİR 

FARKLI BİR ÇEVRE: BİR RİFÂİ RİSALESİ ÜZERİNE 

BAZI DEĞERLENDİRMELER1

A DIFFERENT ENVIRONMENT ABOUT BEKTASHI AND 

ALEVI CULTURE IN TURKEY: EVALUATIONS ABOUT A 

RISALA OF RIFAI
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rih, müellif ve müstensih kaydı bulunmayan 

eser, kütüphane kaydında Tarikat-ı Rifâiyye 

diye adlandırılmıştır. Eserin kapak sayfa-

sında rika olarak “Tarikat-ı Rifâiyye’ye Girme 

Âdapı” başlığı yer almaktadır. İmlâsından 

hareketle eserin 19. yüzyıla ait olduğu söy-

lenebilir. İçeriği itibarıyla bir Fütüvvetname 

nüshası olarak kabul edilebilir.

Eserde dikkatimizi çeken husus, tarih bo-

yunca Sünnî gelenek içinde yer alan ve Sün-

niliği teslim edilen Rifai tarikat geleneğinde 

Alevi unsurların yer alması ve bu unsurların 

tevellâ-teberra inancı çerçevesinde iman un-

suru olarak kabul edilmesi gerçeğidir. Tari-

katın kurucusu olarak kabul edilen Seyyid 

Ahmed er-Rifai’nin Ehl-i beyt’e mensubiyeti 

veya tarikatın Alevi silsilesi dikkate alınarak 

bir değerlendirme yapılabilir; ancak benzer 

nispetlere sahip Kadirilik, Halvetilik gibi ta-

rikatların bulunuşu, bu nispetlerin farklılık 

unsuru olmadığına işaret etmektedir. Bu-

nunla birlikte risaledeki On iki İmam ve On 

dört Masum kabulünün Anadolu’daki Bek-

taşi geleneğine uygun olarak dillendirilmesi 

Rifai geleneğin Anadolu’daki durumunu ve 

etkileşim çevrelerini göstermesi bakımından 

önemlidir. Bir başka ifadeyle Anadolu ta-

savvuf geleneğinde Ehl-i beyt sevgisi eksen-

li olarak bazı inanç motifl erinin farklı tarikat 

çevrelerinde müşterek olarak kullanıldıkları 

anlaşılmaktadır. 

Değerlendirmelerimize risalenin geniş 

bir özetiyle başlamayı uygun buluyoruz. 

Metinde aynen aldığımız yerleri italik ve 

tırnak içinde, metnin imlâsına uygun olarak 

naklettik. Diğer kısımlarda ise, özet niteli-

ğinde olduğu için, günümüz imlâsını kul-

landık. Bazı yerlerde parantez içinde verilen 

gerekli açıklamalar, bize aittir. 

Risalenin Özeti

Tarikat-ı Rifaiyye’ye Girme Âdabı

Eser mukaddimeden sonra, talip ol-

mak isteyen kimseye âdab-ı tarikat-ı 

Muhammediyye’yi bilmek farz-ı ayn oldu-

ğunu beyan ile başlar(1b) ve tarikat fukara-

sının muhibb-i tarîk; nim-tarîk; ehl-i tarîk 

diye üç kısım(2a) olduğunu ifadeyle bunla-

rın âdaplarını açıklamaya girişir. 

Muhibb-i tarîk için şeyh tarafından önce 

bir nakîb veya can rehber olarak görevlen-

dirilir. Rehber, muhibbi intisap için hazır-

lar.(2b-4a). Şeyhin oluru alındıktan sonra 

merasime getirilen muhibbe, rehber önce: 

“Erkân-ı tarikat dörttür: Şeriatta edeb, tari-

katta edeb, hakikatta edeb ve marifette edeb… 

Eline diline beline sadık ve müstakim ol. Yani 

elini her şeye sunma ve belini muhafaza eyle 

ve dilini her kelâma uzatma. Zira teslimiyet 

gassal elinde meyyit gibidir… Hizmet ehli ol. 

Zira Hz. Resul, “Seyyidü’l-kavmi hâdimühüm” 

buyurmuştur.”(5a-7a) gibi öğütlerin yer al-

dığı uzunca bir nasihat verir. 

Nasihat faslını takiben, kapı eşiğinde 

bekleyen talibin tevazu ve sabra işareten 

eşiğe basmaması hatırlatılır. Bu edep, Hz. 

Süleyman (a.s.)dan kalmıştır. O, Beyti’l-

Makdis’i yaptırırken kavminin gururunu 

kırmak için mabedin kapısını alçak yaptıra-
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rak insanların öne doğru eğilip içeri girme-

lerini sağlar; bu ise, Allah Teâlâ’nın hoşuna 

gider(7ab). Müridin de bu minval üzere ta-

rikata girerken her arzusunu kalbinden çı-

karıp kapı dışarısında bırakarak Hak kapısı 

olan Ehlullah kapısına, Hakk’a layık tevazu 

ile girmesi gerekir, bu kapıdan yokluk ile gi-

ren var olur(9b-10a).

Şeyhin huzuruna çıkacak muhib, niyâz 

duruşuyla durur(10ab), sonra sol dizini yere 

koyup sağ dizini dikerek selâmlamadan 

sonra geri geri çekilip münasip bir yerde 

niyâz duruşuyla dârda durur(11a).

Sonra muhibbin oturması gerekirse, na-

sıl oturacağı ve fukaraya ateş, su ve kahve 

verirken nasıl hizmet etmesi gerektiği tafsi-

latıyla anlatılır(11b-12b). Törenden sonra açı-

lan sofra “Muhammed Ali” sofrasıdır(13b). 

Yemeğe tuz ile başlanır, tuz ile sona erdi-

rilir. Bu âdap Hz. Muhammed-Hz. Ali yo-

luyla teselsülen gelmiştir. Yemekten sonra 

“Gülbeng-i Muhammed Ali” okunur(14b). 

Tarikata girmek isteyen muhibde bu-

lunmaması gereken sıfatlar; hamr içmek, 

zina etmek, livata, gammazlık, münafıklık, 

tekebbürlük, merhametsizlik, haset, buğz 

ve düşmanlık beslemek, sözünde durma-

mak, hıyanet, cimrilik, gıybet, hırsızlık, 

haramzâdelik(15b-16a) olarak sıralanır.

Tarikata girmek isteyen muhibde bu-

lunması gereken vasıfl ar ise; 

Salihler, sofi ler, azizler ve dervişler-1. 

le muhabbet eylemek,

Yaramaz işlerden ictinab eylemek,2. 

Şeyhine ve fukarasına hizmet et-3. 

mek,

Allah için hizmet etmek,4. 

Hizmetinde kehil/tembel olmamak,5. 

Her kişiye meskenet tevazu, hilm, 6. 

güzel ahlak hâsıl edip kendinden 

kimseyi incitmemek,

Güler yüzlü olmak,7. 

Dervişleri ve garipleri Allah için 8. 

sevmek,

Dervişlerin ve gariplerin gönüllerini 9. 

almak, isteklerini yerine getirmek,

Gönlünde Allah zikrini nakş edip 10. 

enbiyâ ve evliyâyı her zaman hazır 

bilmek,

Daim temiz olarak gezmek(16b-17a) 11. 

şeklinde sıralanır.

Bundan sonra nim-tarîkle ilgili âdap ve 

onun huzura çıkması anlatılır. Muhibliğe 

benzer şekilde rehberden hazırlık yapılması 

istenir(17a).

Rehber onu tenhaya çekip şunu telkin 

eder: “Ya ahi, şeyhinin sıfat-ı zahiriyyesini kis-

ve addedip ol kisveye suret-i dâimiyyede gizlen-

melidir.” Bu sözün mahiyeti, telkin olarak, 

şeyhe bağlanmanın gerekliliği doğrultusun-

da genişçe açıklanır(17b-18a). 

Sonra fukara birkaç gün bu telkin üzere 

bazı şeyleri müşahede eder ve müşahedele-
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rini rehberle paylaşır. Rehber bu anlatılan-

ları sır olarak kabul edip kimseye söylemez. 

Müellif, burada yaşanan manevi hâllerle il-

gili uzun izahlar yapar(18b-19b). Bu hâlleri 

yaşayanlara sabi/çocuk, yiğit, er ve şeyh 

denildiğini belirtip bunların açıklamasını 

yapar(19b-20a). Daha sonra Âdem-Havva, 

baba-ana ilişkisi ve çocuğun yetişmesinden 

hareketle salikin şeyhinin baba, rehberinin 

ana mesabesinde olduğunu, “Cennet anala-

rın ayakları altındadır” hadisinden bunların 

murat edildiğini açıklar(21ab). 

Dervişliğin yeniden doğuş anlamına 

geldiği eserde şöyle belirtilir: “Bu âlame do-

ğuş üçtür; 

Cenâb-ı Hak kendi nurundan nûr-ı 1. 

Muhammediyye’yi yaratıp o nur 

mücmelen Âdem’e tecelli olundukta 

Âdem’de hayat bulup teselsülen peder-

lerimize geçmesidir.

Pederlerimizin telezzüz-i nefsaniyele-2. 

rini icra edip bizleri âlem-i ervâhdan 

âlem-i berzâha getirmeleridir.

Ehlullah, verâset-i Muhammediyye’den 3. 

bulundukları için bizleri berzâhdan 

alıp âlem-i ervâha getirmeleridir”(22b-

23a). 

Bundan sonra nim-tarîk’ın evliyâ kar-

şısında uyması gereken âdap açıklanır. Şu 

yorumlar dikkat çekicidir: Niyâz duruşu 

 dal’a, dizini büküp (د) elif’e, baş eğmesi (׀)

durması (م) mim’e, dolayısıyla Âdem’e 

işarettir ki; huzur-ı erenlere sıfat-ı hayva-

niyetten münsalih olub sırr-ı Âdeme nail 

oldum demektir. Âdem’inا)   elif’i Allah’a, 

 mim’i Muhammed’e (م) ,dal’ı Cebrail’e (د)

işarettir(23b-24a). Elif gibi dârda durmak 

bin hakka işarettir ki huzûr-ı Hak’ta doğ-

rular makamı olup ben dahi özümü Hakk’a 

doğrultup geldim demektir. Bu erkân Hz. 

Hüseyin’den kalmıştır(25a). Buna göre; 

Hz. Peygamber su ister. Hasan ve Hüse-

yin birlikte koşarlar. Hüseyin suyu getirir; 

ancak acele ettiği için ayağını bir nesneye 

vurmuş ve yaralamıştır. Hz. Peygamber’in 

huzurunda bu durumun belli olmaması 

için sağ ayağının başparmağını, yarala-

nan sol ayağının başparmağı üzerine ko-

yar. Selmân, Peygamber’e hizmet böyledir 

diye Hz. Hüseyin’in sünnetini kendine farz 

eder(25a26a). 

İki ellerini sağ ve sola koymanın sebebi, 

mâsivâdan teberrâ ve Ehl-i beyt’e tevellâ’dır. 

Teberrâ: “Hanedan-ı Âl-i Rasûlün sevmediği 

ahlakı sen dahi sevmeyüb onlara ziyadesiyle bi-

gayri hak zinet-i dünya içün buğz ve eda edenle-

re buğz etmek yani onların ef’âl-i kabîhalarından 

yüz çevirdim ve o kavm üzerine teberrâ oldum,” 

demektir(26b). Tevellâ: “Hanedan-ı Âl-i 

Rasûlün yoluna giden ehlullahın erkânları uğ-

runa bi’l-iftihar can ve başını feda edüb huzur-

larına yüz sürmekde müstakim olmak yani Ehl-i 

beyti Rasûlün muhabbetlerinin ateşiyle her dem 

esrâr-ı aliyyelerine mahrem olmaklığa tevellâ 

oldum,” demektir. Hanedan-ı Ehl-i beyt’i 

Rasulüllah’ı sevmek ve bilmek her bir mü-

min muvahhid üzerine farz-ı ayndır(27ab). 

Şu ayet ve hadisler buna delalet eder.
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Hadis: Şefaatî li-ümmetî men ehabbe ehle 

beytin3(27b).

Hadis: Meselü muhabbeti ehl-i beytin ke-

meseli sefi neti Nuhin, men rakibe fi ha neca ev 

men tehallefe anhâ ğarakaha4(27b).

Ayet: Kul es’elüküm aleyhi ecran ille’l-

meveddeti fi ’l-kurba5(27b-28a).

Hadis: Zeyyinû lisâneküm bi-zikri Ali b. 

Ebi Talib6(28a).

Konuya, “Zira Ehl-i beyti Rasul esas-ı din-

dir. Esas-ı dini bilmeyen kimse nasıl o dindenim 

diye dava edebilir”(28a), diye devam eden 

eserde Ehl-i beyt şöyle açıklanır ve sırala-

nır: 

“Ehl-i beyt: Rasulullah’ın pak sulbünden, 

neslinden kızı Fatıma Hz. Ali’yle evlendirmesin-

den zuhur eden On iki İmam ve On dört Masum 

zuhur ettiler.”(28b).

On İki İmam:

İmam Ali el-Murtaza 1. 

Hasan el-Hulk er-Rıza 2. 

Hüseyin Şah-ı Şehid-i Kerbelâ3. 

Ali Zeynel Âbidin 4. 

3 Manâsı: “Benim şefaatim ümmetimden Ehl-i beyti 
sevenler içindir.”

4 Manâsı: “Ehl-i beyti sevmek hususu Nuh’un gemisi 
gibidir. Kim ona binerse kurtulur, kim ondan yüz çe-
virirse helak olur.”

5 Manâsı: “De ki: ‘Ben bunun üzerine sizden akrabalık 
sevgisinden başka bir ücret istemiyorum’(Şura, 23). 

6 Manâsı: “Dillerinizi Ali b. Ebî Talib’in zikriyle gü-
zelleştirin.”

Muhammed Bâkır 5. 

Cafer es-Sâdık 6. 

Mûsa Kâzım7. 

Ali Rıza 8. 

Muhammed et-Takî el-Cevad9. 

Ali en-Nakî el-Hâdi 10. 

Hasan el-Askerî 11. 

Muhammed Mehdî Sahib ez-Zaman 12. 

ve Kutb ed-Devran(28b-29a).

On Dört Masum:

Muhammed el-Ekber b. Aliye’l-1. 

Murtaza

Abdullah b. Hasan el-Hulk er-Rıza2. 

Abdullah b. Hüseyin Şehid-i Deşt-i 3. 

Kerbelâ

Hasan b. Zeyne’l-Âbidin4. 

Kasım b. Zeyne’l-Âbidin5. 

Abdullah b. Cafer es-Sâdık6. 

Beyyaz b. Cafer es-Sâdık 7. 

Aliyyü’l-Eftar b. Muhammed el-8. 

Bâkır

Cafer b. Muhammed el-Bâkır9. 

Salih b. Musa el-Kâzım10. 

Tayyar b. Musa el-Kâzım11. 

Cafer b. Muhammed et-Takî12. 
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Cafer b. Hasan el-Askerî 13. 

Kasım b. Muhammed 14. 

Mehdî(29b30a).

Ehl-i beyti Rasulillah’a muhabbet ve 

şehid iden mel’ûnları bilüb la’net ve buğz-ı 

fi llah olunmak gerekdir.

Emir el-Müminin İmam Ali el-1. 

Murtaza: Peygamber’in doğumu-

nun 30. Yılı 12 Receb Cuma günü 

Kâbe’de doğmuş, Hicrî 17 Ramazan 

40’da (7.2.661) Pazar günü, 62 yaşın-

da iken Kufe’de Gulam-ı Mülcem 

tarafından şehit edilmiştir. Kabri 

bir rivayete göre Necef’te, bir riva-

yete göre Medine’de Peygamber’in 

yanında Ravza-i Mutaharra’dadır. 

Hilafeti 5 senedir(31a).

Hasan el-Hulk er-Rıza: Hicrî 15 2. 

Ramazan 3’te Salı günü Medine-i 

Münevvere’de doğmuş, 40 yaşında 

iken (doğuma göre 46 olmalı) 5 Re-

biulevvel 50 (2 Nisan 670) Perşem-

be günü Medine-i Münevvere’de 

karısı melun Ca’de el-Kindî tara-

fından zehirlenerek şehit edilmiş-

tir. İmamet ve hilafeti 9 sene 5 ay 18 

gündür(31a-b).

Hüseyin Şah-ı Şehid-i Kerbelâ: Hicrî 3. 

5 Şaban 4’te Salı günü Medine-i 

Münevvere’de doğmuş, 56 yaşında 

iken 10 Muharrem 61 (10.10.680) 

Cuma günü Kerbelâ’da Yezid Pelid 

b. Muaviye’nin emirleri doğrultu-

sunda melun Şimir tarafından şehit 

edilmiştir. Kerbelâ’da medfundur. 

İmamet ve hilafeti 10 sene 10 ay 5 

gündür(31b-32a).

Ali Zeynelâbidin: Hicrî Şaban’ın 4. 

başında, 38’de, Perşembe günü 

Medine-i Münevvere’de doğmuş, 56 

yaşında 12 Muharrem 94 (18.10.712) 

Cumartesi günü, Medine-i 

Münevvere’de melun Abdulmelik 

b. Mervan tarafından şehit edilmiş-

tir. Medine’de Bakîye’de medfun-

dur. İmamet ve hilafeti 32 sene 2 

gündür(32b).

Muhammed Bâkır: Hicrî 3, Sa-5. 

fer 60’da, Cuma günü Medine-i 

Münevvere’de doğmuş, 57 yaşında 

7 Zilhicce 117 (28.12.735) Pazartesi 

günü Medine-i Münevvere’de me-

lun Hişam b. Abdulmelik tarafından 

şehit edilmiştir. Bakîye -i Şerif’te 

medfundur. İmamet ve hilafeti, 20 

sene 11 ay 11 gündür(32b-33a).

Cafer es-Sâdık: Hicrî 7 Rebiulev-6. 

vel 80’de Pazartesi günü, Medine-i 

Münevvere’de doğmuş, 68 yaşında 

15 Receb 148 (06.09.765) Pazartesi 

günü Medine-i Münevvere’de me-

lun Mansur-ı Kufî tarafından şehit 

edilmiştir. İmamet ve hilafeti 30 sene 

7 ay 8 gündür(33b).

Mûsa Kâzım: Hicrî 7 Safer 128’de Pa-7. 

zar günü, Medine-i Münevvere’de 

doğmuş, 55 yaşında 25 Receb 183 

(22.08.799) Cuma günü Bağdat’ta 
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melun Harun Reşid tarafından şehit 

edilmiştir. Bağdat’ta Kureyş Babu 

et-Tîn’de medfundur. İmamet ve hi-

lafeti 35 sene 10 gündür(34a).

Ali er-Rıza: Hicrî 21 Zilkade 8. 

153 Perşembe günü, Medine-i 

Münevvere’de doğmuş, 51 yaşında 

24 Safer 204 (20.08. 819) Pazartesi 

günü Horasan’da melun Me’mura 

(Me’mun olacak) tarafından şehit 

edilmiştir. Horasan’da Tus’un üs-

tünde medfundur. İmamet ve hila-

feti 20 sene 7 aydır(34b).

Muhammed Cevad et-Takî: Medine-i 9. 

Münevvere’de, Hicrî 19 Ramazan 

195 Cuma günü doğmuştur. 25 ya-

şında iken Zilhicce’nin başında, 

220 (26.11.835) Salı günü Bağdat’ta 

melun Mu’tasım tarafından şe-

hit edilmiştir. Bağdat’ta Mekabir-i 

Kureyş’de medfundur. İmamet ve 

hilafeti 16 sene 9 ay 6 gündür(35a).

Ali en-Nakî: Medine-i Münevvere’de 10. 

Hicrî 5 Receb 214 Salı günü doğmuş-

tur. 40 yaşında iken, 25 Cemaziyela-

hir 254 (21.06.868) Pazartesi günü 

Bağdat’ta melun Mütevekkil tarafın-

dan şehit edilmiştir. Bağdad Save’de 

medfundur. İmamet ve hilafeti 33 

sene 5 ay 20 gündür(35b).

Hasan el-Askerî: Medine-i 11. 

Münevvere’de Hicrî Rebiulahir’in 

sonunda, 232 Pazartesi günü doğ-

muştur. 28 yaşında iken 8 Rebiu-

levvel 260 (01.01.874) Cuma günü 

Bağdat’ta melun Mu’temed tara-

fından şehit edilmiştir. Bağdat-

Samarra’da medfundur. İmamet ve 

hilafeti 5 sene 8 ay 3 gündür(36a).

Muhammed Mehdî: Hicrî 15 Şaban 12. 

255’te Cuma gecesi, Berat gecesinde 

doğmuştur. 21 yaşında iken 7 Re-

biulevvel 276 (10.07.889) Perşembe 

günü melun Mutemed zamanında 

gaip olmuştur(36b).

Bu açıklamalardan sonra eser, nim-

tarîkin uyması gereken erkân ve âdapları 

sıralar(37a-41b). Fütüvvetnamelerde yer 

alan, gündelik hayatla ilgili bu erkânlardan 

örnek olarak yemekle ilgili olanlarını sırala-

yalım. Taam yemede 20 erkân vardır. 

Helâl lokma yemek, 1. 

Pak olmak, 2. 

Önünden yemek, 3. 

Şükreylemektir.4. 

Yemekten evvel ellerini yıkamak, 5. 

“Bismillah” demek, 6. 

Tabağın kenarından yemek, 7. 

Yemek bitince “elhamdülillah” 8. 

demektir. 

Yemekte sümkürmemek,9. 

Tükürmemek,10. 

Zaruret dışında su içmemek,11. 
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Bir kimseye yemesi için ısrar 12. 

etmemek,

Bir kimse gelirse kalkmamak,13. 

Bir kimse gelirse hemen, “otur”, 14. 

deyip yer göstermek,7

Ayakta yemek yememek,15. 

Yemek yedirdim diye minnet 16. 

etmemek; Nitekim ayette “Ya 

eyyühe’llezîne amenû lâ tubtilû 

sadekâtikum bi’l-menni ve’l-eza”8 

buyrulur.

Yavuz nazar ile kimseye 17. 

bakmamak,

Yaramaz söz söylememek,18. 

Kimsenin lokmasına bakmamak,19. 

Diz üzerine oturmak(37a-38a).20. 

Bu bahis “bir kişi ‘babam ululardandır’ 

diye dava etse caiz değildir. Zira edeb ve 

erkân miras olmaz kişi kendi hizmet edip 

öğrenmeyince süluku caiz olmaz,” ifadele-

riyle biter. Daha sonra nim-tarîk’ın üstadı-

na, şeyhine bağlılığının nasıl olması gerek-

tiği, fukaranın nasıl ahlaklanması gerektiği 

çeşitli örneklerle açıklanır(38b-44b).

7   3, 4, 5, 6. maddelerdeki edepler sofranın düzeni-
nin bozulmamasına yönelik esaslardır. Yoksa büyüğe 
saygı esastır ve ne olursa olsun yer verilir. 6. madde-
deki edep bunun nasıl yapılacağını gösterir. Sofra dü-
zenini bozmadan gelene oturabileceği yer açılarak yer 
göstermelidir.

8 Manâsı: “Ey imân edenler! Sadakalarınızı minnetle, 
incitmekle iptal etmeyiniz”(Bakara 264).

Eserin sonunda Rifaiyye’nin arrakiye, 

hırka, post gibi kisveleri çeşitli sembolik an-

lamlarıyla anlatılır. Tarikata intisap edenlere 

tuz, sirke, süt, siyah üzüm, hurma, su, zey-

tinyağıyla nasip verilebileceği, bunların Hz. 

Ali’den kaldığı ve her bir nasibin vücuttaki 

tesirleri açıklanır(45a-50). Eser talibe tevbe 

telkini, salâvat verilmesi ve çeşitli nasihat-

lerle biter(50b-53a).

Değerlendirme

Eser; tertibi, âdap ve erkânla ilgili bazı 

açıklamaları ve kullandığı terimler bakı-

mından eksik bir Fütüvvetname özelliğine 

sahiptir. Bu özelliğine bağlı olarak eserin 

fütüvvet geleneği içinde değerlendirilmesi 

uygundur. Aslında bu durum eserdeki bazı 

Alevi unsurların kaynaklarına işaret etmek-

tedir. 

Rifailik 13. yüzyıldan itibaren 

Anadolu’da görülmeye başlamıştır. Göl-

pınarlı, Rifailiğin Arap kökenli bir tari-

kat olmasına rağmen Türkler arasında 

tutunmasını(Gölpınarlı,1949-1950:72), ta-

rikatın Anadolu’da fütüvvet geleneğiyle 

hemhâl olmasıyla izah etmektedir. Tarikatın 

İstanbul’a girişi ise oldukça geç bir dönem-

dedir. XVI. yüzyılın ikinci yarısındaki mün-

ferit temsillerden sonra 18. yüzyılda Meh-

met Hadîdî (ö. 1756), bir âsitane kurarak 

tarikatı örgütlemeyi başarabilmiştir(Muslu: 

2004, 548). Muslu,(Muslu, 2004:550) Meh-

met Hadîdî’nin bazı halife adlarını zikrede-

rek bunlardan Yasin Efendi’nin şeyhinden 

sonra posta oturduğunu belirtir; ancak Ya-
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sin Efendi’nin vefat tarihini vermez. Yasin 

Efendi’nin bazı halifelerinin vefat tarihleri-

nin 1796, 1812, 1821 olarak verilmesi onun 

18. yüzyılın üçüncü yarısında yaşamış olma 

ihtimalini güçlendirmektedir.

Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mah-

mud Efendi 2532’de kayıtlı Fütüvvetname-i 

Şeyh Yasin er-Rifaî adıyla bilinen bir eser 

bulunmaktadır. Gölpınarlı’nın (Gölpınarlı, 

1949-1950: 71) bu eserdeki şedd kuşatılma-

sıyla ilgili bilgilerin şeyhin halifelerinden 

Muhammed Tahir (ö. 1812)in Minhacu’l-

Müridin adlı eserinde daha detaylı olarak 

verildiğini belirtmesi, eserin yukarıda bah-

sedilen Yasin Efendi’ye ait olduğunu göster-

mektedir. O, kendisine nispet edilen eserin 

mukaddimesinde adını Yasin eş-Şamî diye 

vermektedir(Yasin er-Rifaî: trz., 1b). 53 va-

raklık bu hacimli fütüvvetnamenin kendi-

sinden sonraki Rifai fütüvvetnamelerine 

kaynaklık ettiği anlaşılmaktadır.9 Bu eserin 

nispeti ve yazılış döneminin tespiti, maka-

lede incelediğimiz yazmanın 19. yüzyıla ait 

olma ihtimalini de güçlendirmektedir. 

Fütüvvetname-i Şeyh Yasin er-Rifaî’de 

Hz. Peygamber’in sahabeyi birbiriyle ve Hz. 

Ali’yi de kendisiyle kardeş etmesi, bu vesi-

leyle Hz. Ali’yle ilgili söylediği hadis-i şerif-

ler, Hz. Ali’ye hırka, tac verilmesi ve şeddin 

bağlanması, Hz. Ali’nin 17 kişinin belini 

bağlaması, O’nun izniyle Selmân-ı Farisî’nin 

9 Bu tez, İBB Atatürk Kitaplığı Osman Ergin OE-Yz-
001692 numarada kayıtlı Fütüvvetname nüshası üze-
rine, “Bir Rifaî Fütüvvetnamesi Üzerine İnceleme” adlı, 
henüz yayımlanmamış çalışmamıza istinaden ileri 
sürülmüştür.

55 kişinin belini bağlaması anlatılmış ve 

beli bağlanan kişiler sıralanmıştır(Yasin er-

Rifaî: trz., 11b-17b). Bunun dışında âdap 

ve erkânla ilgili hususlar anlatılırken yeri 

geldikçe Hz. Ali’ye işaret edilir; ancak 

Tarikat-ı Rifâiyye’deki gibi bir On iki İmam-

On dört Masum sıralamasına rastlanmaz. 

Tarikat-ı Rifâiyye’de de Hz. Ali’yle ilgili, 

Hz. Peygamber’in onu kardeş edinmesi ve 

tarikat emanetlerini teslimi gibi hususlar 

yer almaz. Bununla birlikte tarikatla ilgili 

anlatılan âdap ve erkân, tarikatın şekli un-

surları hakkındaki açıklamalar arasında 

benzerlikler vardır. Bu benzerliklerin tarikat 

çevresiyle ilişkili olduğu söylenebilir. Do-

layısıyla Fütüvvetname-i Şeyh Yasin er-Rifaî 

incelediğimiz risale için kaynaklık etmemiş 

gibi görünmektedir. Bu durumda Tarikat-ı 

Rifâiyye’de yer alan Alevi unsurlarla ilgili 

farklı bir kaynak aramak gerekmektedir.

Bu noktada karşımıza 19. yüzyılda 

Rifaîliğin, Mârifi lik diye az bilinen bir kolu 

çıkmaktadır. Kurucusu Mehmet Mârifi  (ö. 

1817)nin kimliği hakkında farklı rivayetler 

bulunmaktadır. O âsitanesini Kartal civa-

rında kurmuştur(Yücer, 2004: 413). Bütün 

tarikatlarda bulunan Ehl-i beyt sevgisi-

nin Mârifi lik kolunda üst seviyede olması, 

âsitanenin tevhidhane tasarımında on iki 

sayısının kullanılması, tarikatın Bektaşi 

olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Ye-

niçeri Ocağı’nın kapatılmasından sonra 

bazı Bektaşiler’in Rifai kisvesine bürün-

düğü, Mârifi lik kolunun da bu iki tarika-

tın mecziyle ortaya çıktığına dair iddialar 

bulunmaktadır(Yücer, 2004:414). Yücer, 
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Şeyh Mârifi ’nin bu tarihten çok önce tekke-

sini kurduğunu belirterek bu iddialara katıl-

mazken, Mârifi lik’teki Bektaşi etkisinin Ali 

Sabit Efendi (ö. 1863)yle birlikte başladığı-

nın söylenebileceğini ifade etmekte ve ona 

nispet edilen iki mısra nakletmektedir. 

“Ayrı gayrı görme bil ki Muhammed Ali”; 

“Vallah ben Hasaniyem, Hüseyniyem, Ale-

viyem Alevi”(Yücer, 2004: 414, d.not, 1377).

Sabit Efendi’nin Kuşadası’nda bulunan 

tekkesindeki Ferdi Baba’nın şiirlerinde de 

ileri derecede Alevi-Bektaşi unsurlara rast-

landığını belirtmektedir. A. Kılıç da (Kı-

lıç, 2003: 198-199) yaptığı çalışmalarında 

Mârifi liğin Alevi-Bektaşi-Rifai bir tarikat 

olduğu kanaatindedir; ancak o, tarikat kolu-

nun Manisa-Demirci merkezli olarak geliş-

tiğini, Kuşadası’nda Ferdi Baba tarafından 

temsil edildiğini, yeni araştırmalarla Ege 

Bölgesi’nin değişik yerlerinde de tarikatın 

izlerine rastlanabileceğini belirtmektedir. 

Kılıç (Kılıç, 2003:197-198), tarikatın Alevi 

meşrep görünümünü fütüvvet-ahi teşkila-

tı ve Bektaşilik ile ilişkilendirmekle birlikte 

konuyla ilgili genel bilgilerle yetinmiştir. 

Onun, Demirci’deki dergâhtan Ege Üniver-

sitesi Kütüphanesi’ne intikal eden ve kendi-

si tarafından kataloglanan 80 kadar eserden 

bahsetmesi ve bunların bazılarında çok kıy-

metli bilgilerin bulunduğunu ifade etmesi 

(Kılıç: 2003, 200-201), bu eserler üzerine ya-

pılacak çalışmalarla konunun çok daha açık-

lığa kavuşturulabileceğini göstermektedir. 

Bu eserlerin içeriğiyle ilgili detaylı bilgilere 

sahip olmadığımız için şimdilik incelediği-

miz risalenin Rifai-Mârifi  koluna nispeti ko-

nusunda da bir bilgiye sahip değiliz. 

Buraya kadar yaptığımız açıklamalar, 

fütüvvet-ahi geleneği içinde Anadolu’da 

faaliyet gösteren Rifai tarikatının özellikle 

Ehl-i beyt’e sevgi ve bağlılıkta, Alevi çevre-

lere daha yakın bir konumda olduğunu gös-

termektedir. Bununla birlikte bu sevgi algı-

lamasının mezhebî boyutlarını çok iyi ana-

liz etmek gerektiği belirtilmelidir. Bununla 

neyi kastettiğimizi bir örnekle gösterelim. 

Kâdirî şeyhi Eşrefoğlu Rumî (ö. 1469)nin 

Tarîkatnâme’sinde (Eşrefoğlu Rumî, 2002: 

10-11), Hz. Ali’nin vefatı ve cenazenin def-

ni tamamen Alevi kabullere uygun olarak 

tasavvufi  bir algıyla anlatılmıştır. Özetle; 

Hz. Ali, İbn Mülcem tarafından yaralanın-

ca oğullarına, cenazesinin hazırlandıktan 

sonra deveye yüklenip çölden gelecek bir 

bedeviye teslim edilmesi ve cenazenin takip 

edilmemesini vasiyet eder. Hasan, Hüseyin 

ve Muhammed Hanefi  babalarının vasiyeti-

ni yerine getirmekle birlikte, babalarını gö-

türen kişiyi merak edip yüzündeki örtüyü 

açtırınca babalarıyla karşılaşırlar. Hz. Ali bir 

ayet ve hadisle durumun hikmetini; ölümü 

zahiri bir görüntüden, gerçeği ise bir mekân 

değişikliğinden ibaret olarak açıklar. Bu an-

latıyla birlikte, eserin genel görünümü ve 

yer yer yaptığı atıfl ar Sünni-Hanefi  bir vur-

guya sahiptir(Eşrefoğlu Rumî, 2002). Eşre-

foğlu Rumî’nin diğer eserleri ve onunla ilgi-

li bilgiler Sünni-Hanefi  mensubiyetini tevsik 

etmektedir(Pekolcay; Uçman, 1995:480-482). 

Bunun gibi Ehl-i beyt fertlerine nispetle dil-

lendirilen menkıbevi anlatımların örnekle-



35

2011 / Yıl: 1 Sayı: 1

rini farklı zümrelerden hareketle çoğaltmak 

mümkündür. Dolayısıyla Hz. Ali ve Ehl-i 

beyt ile ilgili Türkler’e has bir algılama bi-

çimi ve din anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu 

algıları farklı mezhep kategorilerine indir-

geme çabaları ise kanaatimizce yararsız bir 

gayretten ibarettir.

İncelediğimiz Tarikat-ı Rifâiyye’deki Ale-

vi unsurları, yukarıda anlattıklarımız bağla-

mında değerlendirebiliriz. Bununla birlikte 

eserdeki tevellâ ve tebberrânın ele alınış tar-

zı, kitabî Şii kabullerle uyumludur. Nitekim 

On iki İmam ve On dört Masum’un ismen 

ve tafsilatla sıralanmasına gerekçe olarak; 

“Hanedan-ı Ehl-i beyti Rasûlüllahı sevmek ve 

bilmek her bir mümin muvahhid üzerine farz-ı 

ayndır… Zira Ehl-i beyt-i Rasul esas-ı dindir. 

Esas-ı dini bilmeyen kimse nasıl o dindenim diye 

dava edebilir” denilerek, Ehl-i beyt ile ilgili 

bilgilerin bilinmesini dinin esası olarak gö-

ren bir yorum yapılmaktadır. Zira eserde 

on ikinci imam Muhammed Mehdî’nin 21 

yaşında, Hicrî 276’da gaybete girdiğinin/

gizlendiğinin kaydedilmesi Şii gelenekten 

tamamen farklı bir kabuldür. Konuyla ilgili 

karşılaştırdığımız kaynaklardan Giritli Ali 

Resmî Baba (ö. 1789)nın Uyûnu’l-Hidâye’si10 

(Giritli Ali Resmî Baba, trz.:95b-100b) Ah-

med Rıfat Efendi’nin Miratu’l-Mekasıd’ı 

(Ahmed Rıfat Efendi, 1293:224-226) ve Hay-

dar Kaya’nın Alevi-Bektaşi Erkânı, Evrâd’ı 

ve Edebiyatı(Kaya, 1993:28-42) adlı eser-

lerde verilen tarihler Gölpınarlı’nın ilgili 

10 Eserin özel kütüphanesindeki dijital nüshasını kul-
lanımımıza sunan A. Yılmaz SOYYER Bey’e teşekkür 
ederim. Y. SOYYER, eseri neşre hazırlamıştır. 

eserlerinde(Gölpınarlı, 1991:47-50; 1989:18, 

35, 47, 58, 60, 75, 78, 88-89) verdiği tarihlerle 

büyük ölçüde örtüşür. Bazı ay ve gün farkları 

söz konusudur. En açık farklar, Ali Zeyne’l-

Abidin ve Muhammed Bâkır’ın vefatıyla il-

gili verilen tarihlerdedir. Dördüncü imam 

Ali Zeyne’l-Abidîn’in vefatını incelediğimiz 

risale Hicrî 94, Gölpınarlı(Gölpınarlı 1991:48) 

ve Kaya(Kaya, 1993: 33) Hicrî 95, Ali Resmî 

Baba(Ali Resmî Baba, trz.:97b) ve Ahmed 

Rıfat(Ahmed Rıfat, 1293:224) ise Hicrî 75 ola-

rak vermektedir. Beşinci imam Muhammed 

Bakır’ın vefat tarihini Ahmed Rıfat(Ahmed 

Rıfat, 1293:224) Hicrî 117, Kaya(Kaya, 

1993:34) Hicrî 116, Gölpınarlı ise (Gölpınar-

lı, 1991:48) Hicrî 114 tarihlerini vermektedir. 

Yine, Ali Resmî Baba (Ali Resmî Baba, trz.: 

100b-101a), Hasan Askerî’nin Hicrî 260’da 

doğup Hicrî 280’de 20 yaşında vefat ettiğini 

nakledip oğlu Muhammed Mehdî’nin Hicrî 

256’da doğduğunu kaydetmesindeki bariz 

hata, muhtemelen müstensihten kaynaklan-

maktadır. Öyle anlaşılıyor ki bu tarihlerde-

ki farklılıklar klasik kaynaklardaki rivayet 

farklılıkları kadar, yazma eserlerin istinsah-

larıyla ilgili problemleri de içermektedir. Bü-

tün bunlara rağmen Tarikat-ı Rifâiyye’deki, 

Muhammed Mehdî’nin 21 yaşında, Hicrî 

276’da gaybete girdiği kaydı, eserin müellifi -

nin Bektaşi kaynaklarından farklı bir kayna-

ğa sahip olduğunu göstermektedir. Eserde-

ki On dört Masum’un sıralanışında da bazı 

farklılıkların tespiti bu kanaatimizi güçlen-

dirmektedir.

Buna göre; incelediğimiz eseri, Ahmed 

Rıfat’ın Mirat’ıyla (Ahmed Rıfat, 1293:225-
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226) karşılaştırdığımızda Kasım b. Hüse-

yin, Yahya el-Hadi b. Cafer yerine Cafer 

b. Muhammed el-Bâkır, Beyyaz b. Cafer 

es-Sadık farklı olarak yer almaktadır. Hü-

seyin b. Zeyne’l-Âbidin yerine Hasan b. 

Zeyne’l-Âbidin, Tayyib b. Musa el-Kâzım 

yerine Tayyar b. Musa el-Kâzım yazılmıştır. 

Kaya’da ise (Kaya, 1993:43-44) Ali el-Asgar 

b. Hüseyin farklı olarak yer almaktadır; Ca-

fer b. Muhammed et-Takî ise iki defa farklı 

tavsifl erle yazılmıştır. Gölpınarlı ise (Göl-

pınarlı, 1991:52) farklı eserlerinde kitabî 

Şiiliğe uygun olarak On dört Masum’un 

Hz. Muhammed, Hz. Fatıma ve On iki 

İmam’dan ibaret olduğunu belirtmektedir. 

Alevi-Bektaşiler’de masum sözünün Türkçe 

ergenlik çağına girmemiş çocuklara denme-

sine bağlı olarak,  On iki İmam’ın ergenlik 

çağına girmeden şehit edilen on dört erkek 

çocuğunun “On dört Masum” olarak kabul 

edildiğini ancak bunun iyi analiz edilmesi 

gerektiğini ifade etmektedir. Gölpınarlı’nın 

bu on dört masum kabulü ile ilgili vurgu-

suna rağmen, Şii kökenli on dört masum al-

gısının, Kerbelâ Vakıa’sı ve diğer Ehl-i beyt 

mensuplarına yapılan zulümler etrafında, 

Anadolu’da rasyonalize edilerek yeniden 

üretildiği ve tarikat çevrelerinin ortak inanç 

motifl erinden birisi hâline geldiği anlaşıl-

maktadır. Şifahi kültürde üretilen bu mu-

hayyel adlar, nesilden nesile aktarılırken 

veya yazılı metinlere dönüştürülürken kıs-

men değişikliklere uğramış görünmektedir.

Anadolu’daki tarikatların çoğunda rast-

lanan niyaz duruşu Tarikat-ı Rifâiyye’de de 

fütüvvet-ahi geleneğine uygun olarak tek-

rarlanmaktadır. Tören esnasında, ilgili kişi-

lerin şeyh karşısında, sağ ayağın başparma-

ğını sol ayağın başparmağı üzerine koyup 

ellerini sağ üste gelecek şekilde, parmakları 

düz olarak çapraz vaziyette göğüse koyup 

ayakta durmalarına niyaz duruşu denir. 

Fütüvvetnamelerde bu duruş şeklinin Hz. 

Hüseyin’den kaldığı nakledilir(Sarıkaya, 

2002:193-194). Aynı anlatı, incelediğimiz ri-

salede de yer almaktadır. Dahası niyaz du-

ruşundaki ellerin konumu tevellâ ve teberrâ 

ile yorumlanarak bu konudaki tafsilat On 

iki İmam ve On dört Masum’u içine alacak 

şekilde verilmektedir. Risaledeki niyazla il-

gili şu yorum da Hacı Bektaş Veli’nin Âdem 

kelimesiyle ilgili yaptığı yorumu çağrıştır-

maktadır: “ Niyâz duruşu  elif’e, baş eğmesi 

  dal’a, dizini büküp durması   mim’e; dolayı-

sıyla Âdem’e işarettir ki; huzur-ı erenlere sıfat-ı 

hayvaniyetten münsalih olub sırr-ı Âdem’e nail 

oldum demektir. Âdem’in elif’i Allah’a,  dal’ı 

Cebraile,  mim’i Muhammed’e işarettir. Elif 

gibi dârda durmak bin hakka işarettir ki huzur-ı 

Hakk’ta doğrular makamı olup ben dahi özümü 

Hakka doğrultup geldim demektir. Bu erkân Hz. 

Hüseyin’den kalmıştır”(25a).

Eserde niyaz duruşunun yanında, 

Rifâiyye tarikatıyla ilgili çeşitli unsurların 

adlandırmalarında Alevi yorumlara rast-

lanmaktadır. Benzeri merasim örneklerin-

de olduğu gibi, törenin tamamlanmasından 

sonra lokma faslına geçilir ve açılan sofra, 

“Muhammed Ali” sofrası olarak adlandırı-

lır. Yemeğe tuz ile başlanır, tuz ile sona erdi-

rilir. Bu âdap Hz. Muhammed-Hz. Ali’den 

silsile yoluyla gelmiştir. Yemekten sonra 
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“Gülbeng-i Muhammed Ali” okunur. Bu 

adlandırma şekli Bektaşiler’deki somat/şö-

len, sofraların “Ali sofrası” diye adlandırıl-

masıyla büyük ölçüde uyumludur (Firdev-

si Rumi, 1990:88; Koca, 1999:84-89). Esasen 

Türk tasavvuf geleneğinde törenlerden son-

ra düzenlenen bu tip sofraların Hz. Muham-

med ve Hz. Ali’yle ilişkilendirilmesi, Hoca 

Ahmed Yesevi’ye dayanmaktadır. Köprülü 

(Köprülü, 1981:30), sofranın Cebrail vası-

tasıyla Hz. Peygamber’e, ondan Hz. Ali’ye 

ve evladına, onlardan da Ahmet Yesevi’ye 

intikal ettiğine dair farklı bir menkıbe nak-

letmektedir.

Yine eserde nim-tarîk olana giydirilen 

hırka, kisve-i irfan-ı Âl-i Muhammed ve Hüsey-

ni hırka olarak adlandırılmaktadır. Bu hırka-

nın yakası on iki dikişli olup On iki İmam’a 

işarettir. Nim-tarîkin arrakiyesine sardığı 

şemlenin de “Allah-Muhammed-Ali erkânına 

baş bağladım” anlamına geldiği ifade edil-

mektedir.

Tarikat-ı Rifâiyye’deki diğer erkân ve 

adâbla ilgili konular ise hemen tamamen 

fütüvvetnamelerle örtüşmektedir. Tarikata 

girmek isteyen muhibde bulunmaması ge-

reken sıfatların sıralanışı, fütüvvete alınma-

yanlarla, muhibde bulunması gereken sıfat-

ların sıralanışı fütüvvetdârda bulunması ge-

reken vasıfl arla benzer şekilde fütüvvet-ahi 

geleneğine uygun olarak verilmektedir (Sa-

rıkaya, 2002:64-68). Yine fukaranın gündelik 

hayatında uyması gereken görgü kuralları 

niteliğindeki edepler, Burgazi ve Seyyid 

Hüseyin fütüvvetnamelerinde Nuşirevan’a 

dayandırılan, 740 edepten gündelik hayatla 

ilgili naklettikleri 124 edeple büyük ölçüde 

aynıdır (Sarıkaya, 2002:123-127). Bu durum 

eserin içerik bakımından fütüvvet gelene-

ğiyle uyumunu göstermekte; diğer Rifai 

metinlerini de dikkate alarak 19. yüzyıl Ri-

fai geleneğinin, 13. yüzyılda olduğu gibi, 

Anadolu’da fütüvvet geleneğiyle hemhâl 

olarak varlığını sürdürdüğüne delalet et-

mektedir. 

Sonuç olarak; incelememizin başında 

beyan ettiğimiz, Anadolu tasavvuf gelene-

ğinde Ehl-i beyt sevgisi eksenli olarak bazı 

inanç motifl erinin farklı tarikat çevrele-

rinde müşterek olarak kullanıldıkları tezi, 

Tarikat-ı Rifâiyye risalesi örneğinde büyük 

ölçüde gözlenmektedir. Türkler arasında 

kabul gören Mevlevilik, Bektaşilik, Rifailik, 

Halvetîlik, Kâdirîlik gibi büyük tarikatlarda 

Hz. Ali ve diğer Ehl-i beyt fertleriyle ilgili 

kabuller köken itibarıyla Şii inanç motifl e-

rine nispet edilse de Anadolu’da değişime 

uğrayarak yeni anlam ve algılarla birlikte 

benimsenmiştir. Bu değişim sürecinde, 13. 

yüzyılın güçlü fütüvvet-ahi teşkilatının ge-

leneğini sonraki asırlara taşıyan fütüvvet-

name yazım geleneğinin önemli bir işlevi 

olmuştur. Bu bağlamda kütüphanelerimiz-

de henüz incelenmemiş onlarca fütüvvet-

namenin, benzeri diğer tarikat risaleleriyle 

mukayese edilerek, ciddi metin analizleriyle 

birlikte bilim dünyasına kazandırılmasının 

Osmanlı dönemi dinî hayatının ortaya ko-

nulmasına önemli katkı yapacağı aşikârdır.



38

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

KAYNAKLAR
AHMED RIFAT.(1293). Miratu’l-Mekasıd. 

İstanbul.

ALİ RESMÎ BABA.(trz.). Uyûnu’l-Hidâye. 
Süleymaniye Kütüphanesi. Ali Nihat 
Tarlan Nu: 141. 

EŞREFOĞLU RUMÎ.(2002). Tarikatnâme. Haz. 
Esra Keskinkılıç. İstanbul. 

FİRDEVSİ RUMİ.(1990). Vilâyet-nâme 
Manâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî. Haz. 
A. Gölpınarlı. 2.baskı - tıpkı basım. 
İstanbul.

GÖLPINARLI, Abdulbaki.(1949-1950). 
Abdulbaki, “İslâm ve Türk İllerinde 
Fütüvvet Teşkilâtı” İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi Mecmuası. c. XI. İstanbul.

GÖLPINARLI, Abdulbaki.(1989). On iki 
İmam. 2. Baskı. İstanbul.

GÖLPINARLI, Abdulbaki.(1991). 100 Soruda 
Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatler. 2. Baskı. 
Kum/İran.

KAYA, Haydar.(1993). Alevi-Bektaşi Erkânı. 
Evrâd’ı ve Edebiyatı. İstanbul.

KILIÇ, Atabey.(2003). “Ege Bölgesine ait Alevi-
Bektaşi-Rifai Esaslı Bilinmeyen Bir Mahallî 
Tarikat: Marifîlik”. Bilimname I, 2003/1. 
Kayseri.

KOCA, Şevki.(1999). Melami-Bektaşi 
Metaforunda İrşad Paradigması Mürg-i Dil. 
İstanbul.

KÖPRÜLÜ, M. Fuad.(1981). Türk Edebiyatında 
İlk Mutasavvıfl ar. 4. Baskı. Ankara. 

MUSLU, Ramazan.(2004). Osmanlı 
Toplumunda Tasavvuf (18. Yüzyıl). 2. Baskı. 
İstanbul. 

PEKOLCAY, Necla-Abdullah Uçman.(1995). 
Eşrefoğlu Rumî md. DİA. c.XI. 

SARIKAYA, M. Saffet.(2002). XIII-XVI. 
Asırlardaki Anadolu’da Fütüvvetnamelere 
Göre Dinî İnanç Motifl eri. Ankara.

YASİN ER-RİFAÎ.(trz.). Fütüvvetname-i Şeyh 
Yasin er-Rifaî. Süleymaniye Kütüphanesi 
Hacı Mahmud. Nu: 2532. 

YÜCER, Hür Mahmut.(2004). Osmanlı 
Toplumunda Tasavvuf (19. Yüzyıl). 2. Baskı. 
İstanbul.



39

HAMZA BABA VE ESERLERİ

HAMZA BABA AND HIS MONUMENTS

M. Esat HARMANCI1

 ÖZET

Kesin olarak nerede ve ne zaman doğ-

duğunu bilmemekle birlikte on dördüncü 

yüzyılda Orta Asya’dan göçüp Anadolu’ya 

yerleşen Türkmen şeyhlerinden Baba 

Sultan’ın gönül erlerinden olan Şeyh Ham-

za Baba’dan, bugün için kesin olarak emin 

olduğumuz iki miras kalmıştır. İzmir’in Ke-

malpaşa ilçesi Hamza baba köyünde bulu-

nan ve II. Murad zamanında yeniden imar 

edilen türbe ve sözlü olarak varlığından 

bahsedilip bir türlü ortaya çıkmayan dört 

yazma eseridir. Süleymaniye Kütüphanesi 

Aşir Efendi Bölümü’nde bulunan bir yaz-

mada sırasıyla aynı kâtibin kaleminden H. 

997/M. 1588-89’da istinsah edilmiş olan nüs-

hada Makâmât-ı Evliyâ, Tasavvuf Risâlesi, 

adı belirtilmemiş küçük bir tasavvuf eseri 

ve Dîvân bulunmaktadır. Genel olarak na-

sihatname türündeki mensur bu üç eser, 

örnek hikâyeler üzerinden dinî ve tasavvufî 

öğretileri içerir. Dîvân ise sade bir Türkçe ile 

Hamza mahlasını kullanan Hamza Baba’nın 

hece ile yazılmış tasavvuf temalı şiirlerin-

den oluşur.

1 Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakülte-
si Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi.

Anahtar kelimeler: Tasavvuf, Hamza 

Baba, Dîvân, Makâmât-ı Evliyâ, Tasavvuf 

Risâlesi, Kitâb-ı Usûl

ABSTRACT

Hamza Baba, who is  the dicipline of 

Turkmen Sheikh Baba Sultan, migrated 

from Central Asia and settled in Anatolia in 

the fourteenth century, but we do not know 

exactly when and where he was born. To-

day we know that for sure Sheikh Hamza 

Baba bequeathed  us two heritages. One of 

the works is the shrine in Kemalpaşa Hamza 

village of Izmir, which was built during the 

period of II. Murad and the second are the 

four manuscripts, that have not been found  

yet but are known to  exist as they are menti-

oned orally. In one of the manuscipts which 

is in the Süleymaniye Library Aşir Efendi 

Department and  which was copied by the 

same clerk  in H. 997/M. 1588-89, there are 

Makâmât-ı Evliya, Sufi  Treatise, a small pi-

ece of work without a name on mysticism 

and Divan. These three prose works, which 

are in general the type of nasihatname, inc-

ludes religious and mystical teachings in the 

form of sample stories. Divan,  consists of 

sufi -themed poems of Hamza Baba, using 

pseudonym Hamza, written in his syllabic 

verse with a simple Turkish.
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Kitâb-ı Usûl

GİRİŞ

Siyasi tarihlerin gölgesinde ve sanayi 

devrimi sonrası maddeci refah arayışının 

uzağında küllenen sufi  ateşi, toplumların 

çağdaş enstrümanlarla kandıkları hâlde 

avutamadıkları gönülleri için bir iç huzur 

arayışı içine girmeleri ile tekrar insanlığın 

dikkatini çeken manevi iyileştiriciler arasın-

da yerini almaya başladı. Bu geri dönüşte 

sufi  camianın subjektif kabul edilen telkinle-

rinden çok ruhiyatçıların özeleştirileri daha 

etkili olmuştur. Modern Batı psikolojisi ile 

sufi zmin karşılaştırıldığı bu çalışmalarda, 

“Sufi zm(in) şu ana kadar kendi başına, Batı 

dünyasında geliştirilen bütün sistemlerden 

çok daha ileri bir psikolojik sistem” olduğu 

ve “bu psikoloji(nin) özünde Doğulu değil 

insancıl” anlayışın yer aldığı fi kri dile geti-

rilmeye başlanmıştır. Gelinen noktada su-

fi zm ile analitik psikolojiyi buluşturan şey, 

her iki sistemde de kendilik bilincinin oluş-

ması için birer dönüşüm süreçlerine ilişkin 

reçetelerin bulunmasıdır. Bireyin bilinç yol-

culuğunda farkındalığın geliştirilmesi için, 

kontrollü bilinç seansları uygulanır. Arala-

rındaki nüans; tasavvuftaki sistemin ana ih-

tiyaçları ile şekillenen, sistemsiz bir sistem 

oluşudur(Dorst, 1994:22-23).

Anadolu sufi liği; Türkler’in İslamiyet’i 

kabulü ile oluşan, son zamanlarda Anadolu 

İslam’ı adlandırması ile de kendine özgü de-

ğerlendirmelere tabi tutulan İslam anlayışı-

nın şekillendiği bir havada ortaya çıkmıştır. 

Son yıllarda yapılan çalışmalardan da daha 

iyi anlaşıldığı üzere Türk-İslam tarihi aynı 

zamanda, Türk tasavvuf tarihi anlamına 

gelmektedir. Türklerin İslamiyet’le tanışıklı-

ğı hem zaman hem de coğrafya bağlamında 

büyük ölçüde tasavvuf üzerinden gerçekleş-

miştir.

Ata yurtlarından ayrılıp Batı’ya doğru 

yönelmiş olan göçebe toplum, henüz ku-

rumsal bir akademik yapıya kavuşamadan 

yeni bir dinin öğretisi ile karşılaşmış oldu. 

Bir yanda uzunca bir süreçte edinilmiş olan 

İslam öncesi Şamancı yaşam sürüp giderken 

diğer yanda da tasavvuf,yepyeni bir kültür 

alanı ile karşılaşmış olan Türkler için son 

derece işlevsel bir geçiş ortamı hazırlamış 

oldu. Özellikle Horasan bölgesinde ortaya 

çıkan bu kültürel ortam, medreseli sınıfl arın 

kuru öğretisi ve akılcı Arap dünyasının he-

yecanını yitirmeye başlayan din algısı yeri-

ne daha çok menkabeler eliyle içli ve coşkun 

bir tasavvuf akımını doğurmuştur.

Bu evrede, Horasan erenleri genelleme-

si ile karşımıza çıkan, ata ve babalar çevre-

sinde oluşan, Anadolu’ya özgü bir tasavvuf 

okulundan bahsetmek durumundayız. Bu 

kanaat önderleri eliyle hem İslam öncesi ge-

lenek ve algılar sürdürülmüş hem de yeni 

Müslüman olmuş toplum dinî öğretiyi yazı-

lı ve sözlü olarak edinirken lirik bir coşkuyu 

da özümsemiş oldu. Böylece Anadolu’nun 

göçer ve kırsal nüfusu, dede ve babalar ön-

derliğinde kam-ozanların mistik yolundan 

da ayrılmamış bulunmaktaydı.
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Çoğu zaman üstünkörü, güncel sınıf-

landırmalarla Anadolu’da yaşayan toplum 

katmanlarının bir kısmını, bu genel duru-

mun dışında tutan değerlendirmeler bu-

lunsa da bugün gelinen noktada, hangi et-

nik ya da dinî kökenden gelinirse gelinsin, 

Anadolu’da gerçekleşen bu medeniyetin 

odağında hep Orta Asya kökenli göçebele-

rin oluşturduğu tasavvuf eksenli din anlayı-

şının izlerini bulabiliriz. Çeşitli tarikat ekol-

leri ile çeşitlenerek birbirinden son derece 

uzak iki yol gibi görünse de temel doktrin-

lerin kılavuzluğunda, Mevlevilik ile Alevi-

Bektaşi sufi zminin inanılmaz benzerliğini 

bile görebiliriz. Adlandırmadan ritüellere 

kadar uyum gösteren bu sosyal kurumlar 

şekillenirken öncelikle, Asya’dan geçerken 

tanık olunan kültür merkezleri üzerinden 

temel bir öğretinin inşa edildiğini unutma-

mak gerekir. Maveraünnehir, Nişabur, Belh, 

Tebriz, Horasan, Buhara, Semerkand gibi 

kültür merkezlerinin her biri Anadolu’da 

şekillenen sufi  okullarının üzerinde doğru-

dan ya da dolaylı olarak bir etki alanı oluş-

turmuştur. Bu bakımdan gerek ilk sufi  okul-

larının oluşumunda gerekse Anadolu’daki 

tasavvuf şubelerinin çeşitlenmesi aşamasın-

da Türkler’in Orta Asya kültür kökenleri ile 

olan bağları her zaman dinamizmini koru-

muştur.

Özellikle 1239-1240’ta Anadolu’da orta-

ya çıkan Babailer hareketinde olduğu gibi; 

zaman zaman siyasi iradelerin güven buna-

lımı ya da bu zümrelerin kimi aşırılıkları yü-

zünden, toplum katmanlarında bazı ayrış-

malar olmuştur. Özellikle Babailik kaygısı 

ve İran savaşları sebebiyle bir mezhep fobisi 

yaşayan büyük devletin sınırları genişlemiş 

ve bünyesine pek çok farklı kültür unsurları 

dahil olmuştur. Osmanlı Devleti’nin, siya-

seten kaygılandığı bu gibi durumlarda kimi 

zaman ölçüyü kaçırarak bugünün kuşakla-

rına kadar ulaşan duygusal bir ayrışma ve 

ötekileştirme dinamiği oluşturduğunu da 

söylemek yanlış olmayacaktır. 

Hamza Baba

Anadolu sufi  hareketinin yeni vatan-

da, iki ana doktrin çevresinde odaklandı-

ğını belirtmek mümkündür. Bunlardan 

biri tevhit ve marifet eksenli “Bağdat Oku-

lu” diğeri de fütüvvet ve melamet eksenli 

“Horasan(Nişabur) Ekolü”dür. Hamza Baba, 

Hz. Hamza’nın da kahramanca şöhretine 

yaraşır bir şekilde, farklı kültür kollarından 

beslenerek ama hep de manevi alplik ekse-

ninde, İslam kültür coğrafyasında son dere-

ce yaygın bir kült hâline gelmiştir. Sadece 

Anadolu coğrafyasında yaptığımız kaynak 

araştırmalarında, yedi farklı vilayette, çoğu 

Alevi-Bektaşi ocak ve türbeleri hükmünde 

yedi ayrı kült tespit ettik. Bir kısmı makam 

olan bu ziyaret yerleri ve ocakların temelde 

üç ayrı Hamza ile ilişkilendirilmesi söz ko-

nusu edilebilir. Kronolojik olarak adından 

ilk söz ettiren, Horasan bölgesi sufi lerinden 

ve Baba Sultan Ocağı’nın müritlerinden olan 

Hamza Baba’dır. 

Sözlü kültür anlatıları ve menkabeler 

dışında Hamza Baba’nın yaşadığı döneme 

ilişkin yazılı kaynaklarda, ilk ağızdan ayrın-

tılı bilgiler bulunmamaktadır. Tarihî kayıt 
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ve kaynaklardan elde edilen bilgilerin tari-

hi, Saruhan Evkaf Defteri’ne göre en erken 

H. 928 M. 1521-22 yılına kadar gidebilmek-

tedir; fakat bugün türbe şeklinde olan tarihî 

yapının II. Murad döneminde yapıldığını ve 

Hamza Baba’nın da bu yıllarda hayatta bu-

lunmadığını biliyoruz(Eyice, trz:502-03).

Yazılı ve sözlü kaynaklar 1940’lara ka-

dar, bugün Kemalpaşa’nın Hamza Baba 

köyündeki türbede Hamza Baba’ya ait dört 

eserin bulunduğunu, ama dönemin İzmir 

valisi tarafından alınıp götürüldüğünü ve 

eserleri o günden bu yana gören ve izini 

bulanın olmadığını aktarmaktadır(Yurd, 

1994:159). Bursalı Mehmed Tahir Bey de 

buraya yaptığı ziyarette türbede bulunan 

Makâmât-ı Evliyâ ve Kitâbü’l-Usûl adlı eser-

leri gördüğünü belirtir(Bursalı, 1324:11-12). 

Aradan geçen uzunca zamanda farklı bir 

yerden ve Bursalı Mehmed Tahir Bey’in de 

alıntı yaptığı yazma dışında Hamza Baba’ya 

ait dört eser, tek yazma içerisinde, Süley-

maniye Kütüphanesi’nde karşımıza çıktı. 

İlk kez 1996 yılında Dîvân’ı ile karşılaştığım 

Hamza Baba’nın yıllarca izini aradım.

Hamza Baba’nın eserlerinde yaşa-

yan manevi şahsiyet, meşrep bakımından 

Hamzavîler kültüne yakınmış gibi görünse 

de metindeki sağlam akide ve metnin dil 

özellikleri eserin Hamzavîliğin kurucusu 

sayılan Hamza Bali’ye ait olamayacağını 

gösterdi. Bundan emin olduktan sonra di-

ğer bir Hamza Baba’nın peşine düştüm. Bu 

zat, Sultan Fatih’in hocası Akşemseddin’in 

babası Şamlı Hamza Şeyh’tir. Önce 

Amasya’ya yerleştiği rivayet edilen zat, 

Bayramî-Melamî şubeye mensup sayılan 

Akşemseddin’in babası olan kişidir ve ay-

rıntısı ile tanıma imkânını kaynaklardan bu-

lamadığımız, eserleri hakkında bilgi edine-

mediğimiz, on beşinci yüzyılın ortalarında 

yaşamış bir manevi şahsiyettir. Bu zatı bu 

makalede anmamıza, Hamza Baba ile olan 

isim benzerliği dışındaki esas sebep, kütüp-

hane kayıtlarında Makâmat-ı Evliyâ adlı 

eserin asıl ismi Mehmed bin Hamza (Ham-

za oğlu Mehmed) olan Akşemseddin’e at-

fedilmesidir. Akşemseddin hakkında kap-

samlı bir eser hazırlayan A. İhsan Yurd 

ve M. Kaçalin, Akşemseddin’e ait olacağı 

şüphesine sahip olduklarını belirtmekle 

birlikte çok sayıda nüshada geçen Mehmed 

bin Hamza ismini göz ardı edememiş ola-

caklar ki,Akşemseddin kitabına Makâmat-ı 

Evliya’yı da almışlardır(Yurd, 1994:42).

Elimizdeki yazmanın son bölümün-

deki Dîvân’da yer alan şiirlerin her birinin 

mahlasları da Hamza’dır. Babasının ismi 

Hamza olduğu için, siyasi şöhretinin de 

etkisi ile Makâmat-ı Evliyâ’yı ismine bağ-

layan Akşemseddin’in şiirlerindeki mah-

lası Şemsî’dir. Bizdeki nüshada da açıkça 

görüleceği ve diğer eserlerinde de defa-

larca vurgulandığı üzere eser, Hamza bin 

Ahmed’e(Ahmed oğlu Hamza) yani Şeyh 

Hamza Baba’ya aittir. Bu eserlerin bir Ham-

za Baba’ya ait olduğundan kuşku bulunma-

maktadır ve bu Hamza Baba’nın bugün el-

deki veriler doğrultusunda Kemalpaşa’daki 

Hamza Baba Ocağı’nda medfun olan zat 

olması en güçlü ve en doğru kanaat olarak 

anlaşılmalıdır. 
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Burada kafa karıştıran konulardan biri 

de Hamza Baba’nın şifahi bilgilerde İlya-

soğlu olarak bilinmesidir(Şener, 1991:128; 

Noyan, 2002:296). Sözlü gelenekte Hamza 

Baba’ya İlyasoğlu Hamza denmesi büyük 

ihtimalle onun Vefaî ekolle ilişkisi sebebiyle-

dir. Bugün Anadolu sufi  hayatını daha sağ-

lıklı bir şekilde inceleyebilmek için yaptığı-

mız adlandırmalar, dönemlerinde, bizim al-

gıladığımız şekli ile sınırları kesin çizgilerle 

ayrılmış bağımsız yapıları karşılamayacak-

tır. Aynı kaynaktan beslenen ve genel tabir-

le Anadolu abdalları denilen Melami zümre, 

yerleştikleri yeni coğrafyalarda zaman içeri-

sinde farklı birer şube gibi algılanmaya baş-

lanmıştır. Pek çoğunda sağlıklı bir silsile de 

bulamadığımız bu yapılar doktriner olarak 

birbirine bağlı iken hilafet silsilesi bakımın-

dan da her zaman ilişkili olmamıştır.

Eserleri

1) Makâmât-ı Evliyâ:

Yazmanın 91b-109b yaprakları arasın-

da bulunan on dokuz yapraklık talik hat-

lı eser, Hamza Baba’nın diğer üç eserini 

kaleme alan müstensih tarafından yazıya 

geçirilmiş,vilâyetname türünde bir eserdir. 

Vilâyetnameler, tanınmış şeyhlerin ve veli-

lerin sağlığında olduğu gibi kendilerinden 

sonrakiler tarafından anlatılan menkabe-

vi hayatların, kerametlerin ve olağanüstü 

hadiselerin aktarıldığı bir türdür(Güzel, 

2006:680). Bu bakımlardan bu eserlerdeki 

zaman/mekân ve şahıslar bağlamındaki 

bilgilerin türün özellikleri dikkate alınarak 

değerlendirilmesi son derece önem taşır. 

Makâmât-ı Evliyâ Hamza Baba’dan sonra 

yaşamış olan, asıl ismi Mehmed bin Hamza 

olan Akşemseddin’in de aynı adlı eseri se-

bebiyle kültür tarihimizde yaygın yer edin-

miş bir eserdir. Hamza Baba kültünde ol-

duğu gibi çoğu zaman birbiri ile karıştırılan 

ve genellikle Akşemseddin’e izafe edilen bu 

eserler Hamza Baba’ya ait olanların ortaya 

çıkması ile aydınlığa kavuşacaktır. 

Makâmât-ı Evliyâ Hamza Baba’nın 

inanç dünyasını ve dünya görüşünü yansıt-

ması bakımından önemlidir. Süleymaniye 

Kütüphanesi’nde, Millî Kütüphane’de ve 

Akşemseddin menakıbnameleri ile karı-

şık hâlde pek çok nüshası bulunan yazma, 

nüshaları arasında fark bulunsa da temelde 

aynı temayı işleyen tasavvufî bir eserdir. 

Makâmât-ı Evliyâ, Allah’ın varlığı ve birli-

ğinin akıl ve fi kir ile idrak edilemeyecek bir 

akideyle bilineceğini, ilmin de tıpkı veliler 

ve peygamberlerde olduğu gibi İlahî takdir 

ile ezelde taksim olunduğunu beyanla baş-

lar. Velilerin yaratılış gayelerinin de Hakk’ın 

kusursuz kudretinin ifadesine yönelik oldu-

ğu, her kişiye üzerine farz olan kulluğun ye-

rine getirilmesi gerektiği ve kulun Hakk’ın 

kudretini ifade etmedeki noksanlığını bil-

mekle kendi olgunluğunu göstermiş olacağı 

dile getirilir.

Bu giriş ile Hamza Bin Ahmed, veli sı-

fatı ile ilmî bir eser yazarken bir kul olarak 

Allah’ın ilmi karşısında beşerin acziyetini 

ifade etmiş, ilminin ve âlimliğinin kibir ve 

gurura kapılmamak üzere kendini bağlayan 
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ve sınırlayan çerçevesini belirtmiş olur. Bu 

eserin yazılmasına dayanak olarak da ilmin 

asıl sahibinin ve kaynağının Hakk’ın mü-

kemmel kudreti olduğunu, insanın ancak 

kendisine ruhsat verildiği ölçüde bu ilmi 

idrak ve ifadeye güç yetirebileceğini belir-

terek insan için ilmin ve manevi derecelerin 

kibir ve riya bakımından tehlikelerine işaret 

etmiş olur

Bu girişten sonra “Bu kitâbuñmü’ellifi  

Hamza Bin Ahmed(kuddisesırrahû) eydür” 

ibaresi ile eserin Ahmed oğlu Hamza’ya ait 

olduğunu belirterek Hamza Baba’nın ağzın-

dan bir rüya aktarımı ile eserin yazılış sebe-

bi dile getirilir. Hamza Baba rüyasında, çev-

resinde veliler ve peygamberler bulunduğu 

hâlde Hz. Peygamber’i görür. Veliler ve di-

ğer nebiler Hamza’nın maşuka kavuştuğu-

nu ve kendisine berat verildiğini söyleyerek 

onu yüceltirler. Hz. Peygamber’in huzurun-

da hicapla bekleyen bu veliler ve nebiler ara-

sından birisi Hz. Peygamber’e, Hamza’nın 

evliyaların gördükleri makamları anlatan bir 

eser yazmak istediğini söyler. Hz. Peygam-

ber de mübarek elini Hamza’nın başı üzerine 

koyunca Hamza’nın gözünden perde kalkar 

ve o an bu kitapta anlatılan makamları gö-

rüp hayran kalır, Hz. Peygamber’in ayağı-

na kapanır. Hz. Peygamber mübarek eli ile 

Hamza’nın başını kaldırır. Hamza Baba ese-

rinde, bir süre sonra uykudan kalkarak bu 

kitabı yazdığını, ne yazmış ise hatırladığı o 

levh üzerindeki nakıştan nazar ettiğini, bir 

harf ve bir nokta fazla yazmadığını ve kita-

bının adını Makâmât-ı Evliyâ koyduğunu 

belirtir. Yazılış sebebi de böyle kutlu bir rü-

yaya dayanmakla eser, manevi bir hüviyet 

de kazanmış olur. On sekiz bölüm hâlinde 

yazılan eserin bölüm başlıkları da şöyledir:

1. Mürşid kimdir ve mürîd nedür ve 

irşâd kimüñ hakkıdur, anı bildürür.

2.  Makâm-ı vilâyet nedür, anı bildürür.

3.  Vilâyet nedendür, anı bildürür.

4.  Makâm-ı fenâ nedür, anı bildürür.

5.  Makâm-ı hikmet nedür, anı bildürür.

6.  Âdem ‘aleyhi’s-selâm makâmın 

bildürür.

7.  Ehl-i cezbe makâmın bildürür.

8.  Sâhib-i tasarrufl ar makâmın bildürür.

9.  Makâm-ı kümmeli bildürür.

10. Makâm-ı ma‘şûk nedür anı bildürür.

11.  Seyr ü sülûk nedür, anı bildürür.

12.  Makâm-ı ‘aşk nedür, anı bildürür.

13.  ‘Anâsır-ı erba‘a dört nebîye mazhar 

düşdi, anı bildürür.

14.  Hak te‘âlâ evliyâya virdügi kudretleri 

bildürür.

15.  Evliyâ cennet ârzûsından geçer, 

müşâhid-i zât olur, anı bildürür.

16.  Makâm-ı salevâtı bildürür.

17.  Sâhib-i ma‘rifetüñ makâmların 

bildürür.

18.  Tevhîd nedür ve ne makâmdur anı 

bildürür.
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2) Kitâbü’l-Usûl:

Hamza Baba’nın ikinci eseri olan ve 

yazmanın 110b-124b yaprakları arasında bu-

lunan on beş yapraklık talik hatlı eser, aynı 

müstensih tarafından yazıya geçirilmiştir. 

Hitaplar, hikâye, kitapta yer alan bölüm 

başlıkları ve eserin müellifi  olan “Hamza” 

ibaresi kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Bes-

mele ve hamdele ile başlayan eser, ibret veri-

ci hikâyeler aktarır. Her hikâyenin sonun-

da mesajlar verilir. Dokuz hikâye, “Tırâş” 

başlıklı bir nasihat, yine bir ibret ve nasihat 

bahsinden oluşan eser, genel olarak dinî bir 

değeri ya da ibadeti yüceltmek üzere örnek 

hikâyeler aktaran dini-tasavvufi  bir nasi-

hatnamedir. Eserde, tıraş ve yaratılış bah-

si dışında; bir çekirdekten meydana gelen 

karpuzun hikâyesi, yola çıkan beş yoldaş ile 

beş vakit namaz öğretisi, taharetin önemi, 

namazın terk edilmesi, şöhrete karşı fak-

rın yüceltilmesi, dünya işi ile meşgul iken 

tevekkülde bulunma, mümin ve münafık 

arasındaki güçlü fark, âlimlere uyanların 

kazançları gibi konular üzerinde durulur.

3) Tasavvuf Risâlesi

Yazmanın 125b-129a arasında bulunan 

dört yapraklık mensur risâle, vücudname tü-

ründe tasavvufî bir eserdir. Şeriat, tarikat, 

hakikat ve marifeti sembollerle aktarırken 

dünya algısını ve insanın bu dünyadaki var-

lık ve vücut sebebini aktarmayı hedefl eyen 

dört yapraklık bir eserdir. Eserin iki yerinde, 

“Baba Sultan Kulı”, “Bîçâre ve miskîndervîş” 

sıfatları ile adı geçen “Hamza”, eserinde mü-

ellif sıfatıyla konuşur. Zaman zaman ayet ve 

hadislerden aktarım yapmakla konuya ara 

verirken; esas olarak yazar-anlatıcı üslûbu 

ile ve örnekleme yoluyla kaleme alınmış bir 

eserdir. On yedi satırlı talik hatla yazılmış bu 

yazma nüsha besmele ile başlar ve “Dervîş 

Mustafâ El-Mevlevî” adına H. 997/M. 1588-

89 tarihli istinsah kaydı bulunmaktadır. 

Eserde insanın yaratılışı,yazarın dört 

element ile ele aldığı ontolojik bir alegori 

üzerine kurgulanmıştır. Bu sembolizmde 

dünya kurşun ve bakırdan, beden gümüş-

ten, can da altından yaratılmıştır. Daha sonra 

bu maddelerden yapılan bir hamam içinden 

açılan kapılarla dört kapı bahsine geçen ya-

zar, Baba Sultan’dan kendisine keşfolan dört 

makamı sembollerle anlatır. Eserin ikinci 

sembolik anlatısı ırmak yoluyla denize ula-

şan balık metaforudur. Balık, pınar, ağaç ve 

gölge üzerinden kurguladığı hikâyeyi yine 

dört kapı metaforu ile ilişkilendirir.

4) Dîvân:

Yazma nüshanın 129b-141a yaprakları 

arasında bulunan son eser olan Dîvân, aynı 

kâtibin talik hattı ile yazılmış olan on yedi 

satırlı, on iki yapraklık kırk beş şiirden oluş-

maktadır. Beyitler hâlinde yazılan, klasik 

edebiyatın gazel formu kullanılmış olsa da 

iç kafi ye, biçimsel farklılık ve içerik bakı-

mından tekke türü halk şiiri türüne uygun 

düşmektedir. Bazı mısralarında uyum gös-

termeyen eksikli bir hece vezni ile yazılmış 

olan bu şiirler, tasavvuf doktrini doğrultu-

sunda, dünya algısına yönelik nasihat ve ib-
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ret içerikli örneklerdir. İnsan için kendini bil-

meyi, doğru itikat için ölmeden önce ölmeyi 

ve kalbin inkârdan kurtulması için muhip 

olup erenler eteğini tutmayı salık vermek-

tedir. Bu geçici dünyanın gafl et içinde geçi-

rilmemesini söyleyen ve her şiirde Hamza 

mahlasını kullanan şair Hamza Baba, manâ 

yolunda kendi acizliğini ve miskinliğini de 

hemen her şiirde vurgulamayı ihmal etmez. 

Şair Hamza’nın,

Erüŋ göŋli deŋiz olur tâlib olan necât bulur

Niçe kişi münkir olur bugün ‘ışka uyan gelsün

Hamza gönlüŋi sıvıkdur cânuŋı ‘ışka ıvıkdur

Boynuŋa ışk ipin dakdur eri Hakkı bilen gelsün

(Dîvân, G:4/ 6-7)

beyitleri onun bu dünyada yaşamayı öğüt-

lediği aşka, bakışını özetlemektedir. Bu 

dünyanın, nefsi öldürmekle canın dirileceği 

bir hayat olduğunu; dünyanın mihnet ateşi, 

tabutunun da cehennem olduğunu ve gönül 

gözünü açmanın dosta yönelmekle müm-

kün olacağını dile getirir.

Hamza Baba, şiirlerinde kendi manevi 

mimarının Baba Sultan olduğunu, gönlüne 

Hakk’ın onun himmetiyle dolduğunu akta-

rarak mürşidini de işaret eder:

‘Işk bize bünyâd urdı Babâ’dan himmet oldı

Göŋlümüze Hak toldı bir sözi dile geldi 

(Dîvân, G 8/1)

Hamza Baba’nın manevi önderi ve mür-

şidi, “Baba, Sultan ve Baba Sultan” isim-

leri ile sık sık andığı tarikat önderi Baba 

Sultan’dır.

Hamza göŋlüŋi ayırma ol erenler işiginden

Baba kulları içinde senüŋ eksiklügüŋ çokdur 

(Dîvân, G 11/7)

Şiirlerinde dönemin eleştirisini de ya-

pan Hamza Baba, şimdiki şeyhler gibi rüş-

vete tapmayacağını (G 12/1b) ifade eder. Bu 

bilinci, başında bir devlet tacı olarak gören 

Hamza Baba, kibir ve riya tehlikesinden de 

kendini uyarmayı ihmal etmez.

Bu şiirlerde Hamza Baba, bir postnişin 

gibi görünse de esas bağlılığı ve aşkı Baba 

Sultan üzerinden anlatmaya çalışır. Bu ba-

kımdan özellikle; 

Hamza miskîn dün ü gün ağlar idi

Şükr olsun bugün Baba’ya yitdüm 

(Dîvân, G 34/9)

Evvel mürşidüŋ İslâm’dur sanma ki küfr degül

Kimsenüŋ noksânı degmez Baba’nuŋ hayâtına

(Dîvân, G 22/3)

beyitleri Baba Sultan’ın da hayatta olduğu 

yıllarda yazılmış izlenimini vermektedir.

‘Işk senüŋ bünyâduŋı Kur’ân’da ta’lîmitdi

İkrâr eylen Kurân’a şeytân evüni tutdı 

(Dîvân, G 17/1)

diyen Hamza Baba, öğütlenen aşkın teme-

linin Ku’rân öğretisi ile olduğunu ve bunu 

kabul etmeyenlerin de şeytan tarafından ku-
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şatılacağını söyler. Hamza Baba’ya göre bir 

esrime hâli olan bu aşk, gönle girince dün-

yada rahat bırakmaz. 

Birlik içinde yüri erenlere yüz süri

Göriceğiz didârı cânlar harc itse n’ola 

(Dîvân, G 30/6)

diyen Hamza Baba’nın mesajı oldukça açık-

tır. Esas mutluluk için bu dünyada da sevgi 

ve dayanışma ile mutluluk reçetesi önerir. 

Dîvân’da bir şiirde;

Oturmışsın bir kûşede yazmışsın dükkânuŋı

Niçenüŋ açduŋ gözini oncasın kör eyledüŋ 

(DîvânG 31/3)

diyerek şathiyelerde olduğu gibi Hakk’a 

sitemde de bulunur ve insanların farklı ya-

ratılışlarından örnek verdikten sonra için-

de bulunduğu dönemdeki Müslümanlar’ın 

amansız çatışma ve yabancılaşmalarından 

dem vurur:

Müşkilüŋ mi var senüŋ de nedür bunca kîl ü kâl

Kimisin Sünnî yaratduŋ kimin kâfi r eyledüŋ
(Dîvân, G 31/6)

beytini dile getirir. Sonunda söylediklerinin 

iddiasının farkında olan Hamza Baba, şiirin 

son beytinde;

Hamza yanuŋda delidür sözini tutgılma’zûr

Âlem-i ervâhda iken sen beni var eyledüŋ 

(Dîvân G 31/7)

diyerek mazereti nedeniyle mazur görül-

mesini ister ve bunları söyletenin de ruhlar 

âleminde kendisini var eden yaratıcı oldu-

ğunu belirterek sorumluluktan kurtulmaya 

çalışır.

Etüm kanum iligüm külli Ene’l-Hak söyler

Kimden yüzüm döndürem bugün didâra geldüm 

(Dîvân, G 36/7)

diyen Hamza Baba, bu yolun geçmişteki 

tehlikeli geçitlerine de yönelerek cennet ve 

cehennem korkusunun ötesinde bir durum 

olan bu aşk meydanında darağacı korku-

sundan geçtiğini, Hamza isminin de boşuna 

olmadığını, bütün bunları göze alarak aşk 

denizine daldığını dile getirir:

Tamu cennet cehennem korkusın korkarısaŋ
Aŋa uğrayup geçdüm yine bâzâra geldüm

Âşıkam meydânevâr bâzârum olda benüm

Ol korkuyı geçüben yine bahâra geldüm

Bir dükkân tutup kondum adumı Hamza didüm

Işk denizine taldum göze göz kevne geldüm 

(Dîvân, G 36/8-10)

Dîvân dil özellikleri bakımından 13. ve 

14. yüzyıl eski Anadolu Türkçesi genel özel-

likleri taşır. Zaman zaman arkaik sözcükle-

rin yer aldığı metnin dili dinî-tasavvufî halk 

metinlerinin diline yakındır. Şiir tekniği ve 

şekil özellikleri bakımından yetkin sayıl-

mayan bu şiirler, pek çok örneği görüldüğü 

üzere, tasavvuf okullarında okunan ve ilahi 
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formunda da söylenen türlerden olup muh-

teva bakımından da ilk dönem Anadolu 

erenlerinin üslûbunu yansıtmaktadır. 

Bu metinler, Anadolu’da oluşmaya baş-

layan bir medeniyetin inşa sürecine tanıklık 

etmesi bakımından da ayrı bir değere sahip-

tir. Türkçe’nin yolculuğu ve Anadolu halk 

sufi liğinin oluşumu açısından değer taşı-

yan bu eserleri, önümüzdeki günlerde ya-

yına hazırlayacağız. Bu çalışma ile Hamza 

Baba’ya ait miras sağlıklı bir şekilde ortaya 

çıkarılacak, bilim insanlarının ve gönül ve-

renlerin istifadesine sunulacaktır. Böylece 

yüzlerce yıl yaşadığı hâlde ulaşamadığımız 

kültür mirası gün yüzüne çıkarılarak tarihe 

ve gönül sultanlarına karşı bir vefa borcu da 

yerine getirilmeye çalışılacaktır.
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 Yusuf TEPELİ1

ÖZET

Fazîlet-nâme Anadolu’da bir tekke şairi 

olan Yemînî’nin bilinen tek eseridir. Doğum 

tarihi ya da ölüm tarihi hakkında herhan-

gi bir belge ya da bilgi olmamakla birlikte 

Yemînî’nin 15. yüzyılın sonları ile 16. yüzyı-

lın başlarında Anadolu’da yaşadığı tahmin 

edilmektedir. Klasik Osmanlı Türkçesi ile 

1519 yılında kaleme alınan Fazîlet-nâme, Eski 

Anadolu Türkçesi’nin özelliklerini de taşı-

ması nedeniyle Eski Anadolu Türkçesi’nden 

Klasik Osmanlı Türkçesi’ne bir geçiş eseri ol-

ması, ayrı bir öneme sahiptir. Edebî özelliği 

açısından Fazîlet-nâme, Hz. Ali’nin erdem-

lerinin mesnevi tarzında(uzun beyitlerle öğ-

retici bir dinî hikâye tarzında) anlatıldığı bir 

biyografi dir. 

Bu makalenin amacı, Tepeli(2002a-b) 

tarafından iki cilt olarak hazırlanan Dervîş 

1 Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi İl-
köğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi

Muhammed Yemînî-Fazîlet-nâme adlı ese-

rinde geçen özel adların anlambilimsel ola-

rak incelenmesidir. Tepeli’nin(2002) eserle-

rinden çıkarılarak elde edilen veriler temel-

de anlambilimsel olarak sınıfl andırılarak 

yorumlanmıştır. Bulgular yorumlanırken 

bu özel adların dilbilimsel ve edimbilimsel 

özelliklerinden yararlanılmıştır. İçerik ana-

lizi yöntemiyle elde edilen bulgular özel 

adların anlambilimsel özellikleriyle birlikte 

sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Fazîlet-nâme, 

Yemînî, Alevilik, Bektaşilik, dilbilim, an-

lambilim.

ABSTRACT 

Fazîlet-nâme is the only known work 

of Yemînî, who was a Tekke(Islamic mon-

astery) poet in Anatolia. Although there is 

not any document or information about the 

exact date of his birth and date of death, it is 

supposed that he lived between the late 15th 

century and early 16th century in Anatolia. 

Fazîlet-nâme, which was written in classical 

Ottoman Turkish in 1519, clearly refl ects the 

features of old Anatolian Turkish; thus, has 

YEMÎNÎ’NİN FAZÎLET-NÂME ADLI ESERİNDE GEÇEN 

ÖZEL ADLAR

THE PROPER NAMES IN YEMÎNÎ’S FAZÎLET-NÂME
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a great importance since it was considered as 

a work of transition between old Anatolian 

Turkish and classical Ottoman Turkish. As 

a work of literature, Fazîlet-nâme is a biog-

raphy, which has an extensive poem and a 

spiritual writing that narrates the goodness 

of Hz. Ali to his disciples. 

The aim of present paper is to make se-

mantic analysis of proper names that took 

place in Dervîş Muhammed Yemînî-Fazîlet-

nâme which was published as two volumes 

by Tepeli(2002a-b). Although main focus 

of the present paper is the semantic analy-

sis of proper names in Fazîlet-nâme, which 

has a wealthy of vocabulary repertory, the 

paper also focus on linguistic and prag-

matic features of the target proper names 

when it is necessary. The data, which was 

mainly derived from Tepeli’s(2002) Dervîş 

Muhammed Yemînî-Fazîlet-nâme, were ex-

amined through content analysis technique 

and the fi ndings were presented along with 

the semantic features of the proper names 

that took place in Fazîlet-nâme.

Key Words: Fazîlet-nâme, Yemînî, Ale-

vism, Bektashism,  linguistics, semantics.

1. Giriş

15. yüzyılın sonları ile 16. yüzyılın baş-

larında Anadolu’da yaşadığı tahmin edilen 

Yemînî’nin, Hz. Ali’nin erdemlerinin man-

zum olarak anlatıldığı Fazîlet-nâme’nin 

tercüme-telif ya da adapte edilmiş şeklini 

Türkçeye kazandırması gerek Türk edebiya-

tı gerekse Anadolu Alevi-Bektaşi kültürüne 

büyük katkı sağlamıştır. Fazîlet-nâme’nin 

el yazması örnekleri ve tıpkıbasımları ge-

rek ülkemizde gerekse yurt dışında bazı 

kütüphanelerde bulunmaktadır. Ne var ki 

bu eserin yeni Türkçe harfl erle bir dil uz-

manı titizliği ile günümüze aktarılması 

Tepeli’nin(1994a-b) yaptığı doktora çalışma-

sı ile başlamış, daha sonra da Kırman(2004) 

tarafından yapılan başka bir doktora çalış-

ması ile devam etmiştir. Bu çalışmalara ge-

linceye kadarki Fazîlet-nâme ve Yemînî’yle 

ilgili yapılan araştırmalar yetersizdir, ayrıca 

Fazîlet-nâme içinde yer alan bilgilerin dışın-

da Yemînî ve Fazîlet-nâme hakkında fazla 

bir bilgi de bulunmamaktadır2. 

Fazîlet-nâme üzerine yapılan cid-

di araştırmalardan ilki, Tepeli(1994a-b) 

tarafından, Erzurum’da Atatürk Üni-

versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 

“Yemînî’nin Fazîlet-nâme’si I-II(Giriş-

İnceleme-Metin-Gramatikal İndeks)” adıy-

la 1994 yılında doktora tezi olarak hazır-

lanmış, daha sonra da Türk Dil Kurumu 

tarafından Ankara’da “Dervîş Muhammed 

Yemîni, Fazîlet-nâme I(Giriş-İnceleme-

Metin), II(Gramatikal Dizin)” adıyla iki cilt 

hâlinde yayımlanmıştır(2002a-b). Türk Dil 

Kurumu’nun okuyucuyla buluşturduğu ve 

2 Fazîlet-nâme’de verilen bilgilerden hareketle Yemînî 
ve Fazîlet-nâme hakkında ilk ciddî bilgiler Tepeli tara-
fından verilmiştir(1994a ve 2002a). Kırman ise Fazîlet-
nâme ve Yemînî hakkında o güne kadarki bütün ça-
lışmaları ve verilen bilgileri büyük bir titizlikle değer-
lendirerek daha da somutlaştırmıştır(2004).
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toplam 613 sayfa tutan birinci cildin esası-

nı edisyon-kritikli ve transkripsiyonlu 6409 

beyitlik “Metin” oluşturmaktadır. Giriş’te 

Yemînî ve Fazîlet-nâme hakkında bilgi veril-

miş, “İnceleme” kısmında ise eserin kısa bir 

gramer özeti çıkarılmış, sonunda da Arapça 

ve Farsça ibarelerin tercümelerinin verildi-

ği “Notlar” kısmı bulunmaktadır. Eserin 

toplam 683 sayfalık ikinci cildinin esasını, 

“Gramatikal Dizin” oluşturmaktadır. Bu 

kısım, bir nevi; kelimeler ve ekler kullanıl-

dıkları yerde anlam ve işlev kazanır prensi-

biyle anlamın ve işlevin belli olacağı şekilde 

hazırlanmış, eserin gramatikal bir sözlüğü 

niteliğindedir. Ayrıca bu cildin sonunda 

Ekler Dizini’yle Kaynakça da yer almakta-

dır. Tepeli’nin(2002a-b) yayınları, Fazîlet-

nâme’nin yeni Türkçe harfl erle bilimsel bir 

yaklaşımla hazırlanmış yegâne metnini ve 

bir dilci dikkatiyle bu metnin geniş bir söz 

varlığını dilbilgisel ve anlambilimsel boyu-

tuyla ortaya koyan kapsamlı bir çalışmadır.

Fazîlet-nâme üzerine yapılan çalışma-

lardan ikincisi ise Kırman(2004) tarafından 

İzmir’de, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü’nde “Yemînî’nin Fazîlet-nâme’si–

Şekil ve Muhtevâ Tahlili-“ adıyla 2004 yı-

lında hazırlanmıştır. Kırman Önsöz’de bu 

çalışmasının esas aldığı Fazîlet-nâme metni-

nin, Tepeli(2002a) yayınının metni olduğunu 

söylemiş, ayrıca şekil ve muhteva inceleme-

sinde bu yayın metninin gramatikal dizini 

niteliğindeki Tepeli(2002b) yayınının büyük 

bir kolaylık sağladığını belirtmiştir(Kırman, 

2004: VIII-XI)3. İlgili doktora çalışması Ön-

söz, Kısaltmalar, Giriş, Birinci Bölüm, İkin-

ci Bölüm, Üçüncü Bölüm, Genel Bakış, So-

nuç ve Bibliyografya kısımlarından oluşan, 

XXXVI+539 sayfalık, bir eski edebiyatçı dik-

katiyle hazırlanmıştır. Giriş’te XVI. yüzyılda 

siyasî, kültürel, edebî durum, mesneviler ve 

Fazîlet-nâme’nin bunlarla şekil ve muhte-

va ilişkisi hakkında bilgi verilmiştir. Birinci 

3 Kırman(2004), Tepeli’nin böylesine hacimli bir eseri 
nasıl hazırladığını, ne kadar emek sarf ettiğini, hem 
metin hem de ayrıntılı bir gramatikal dizin gibi iki 
doktora çalışması gerektiren bir çalışma yaptığını 
unutarak iki yayın arasında değişiklik yapılmadığı-
na sık sık vurgu yapması düşündürücüdür. Bu ifa-
deler bilimsel eleştiriden ziyade yayınını çalışmasına 
temel aldığı yazarı âdeta yargılar niteliktedir: “Sözü 
edilen bu çalışma ve neşirdeki metin, aynı zamanda, 
ilk incelemeden neşredilmesine kadarki süre içeri-
sinde, yazarı tarafından herhangi bir değişiklik lü-
zumuna gerek görülmemiş bir metindir.”(2004:VIII), 
yine “Zira, neşir metninin yazarı, çalışmasını yayım-
ladığı tarihe kadar, aradan geçen sekiz yıl zarfında, 
eserinin ‘Önsöz’ünde bundan hiç bahsetmemiş olsa 
da, sadece metin kısmına kadar bazı tashihler yaptı-
ğı hâlde, metin ve gramatikal dizinde bir değişiklik 
yapmamıştır.“(2004:XI); yine “bunlardan sadece bi-
rinde mevcut olan Yemînî’nin Bektaşi oluşuna dair 
yaklaşımı benimsemiş görünen; bu görüşlerini ise, 
üzerinde sistematik bir dil çalışması yapmış olduğu 
Yemînî’nin Fazîletnâmesi adlı çalışmasında olduğu gibi, 
bu çalışmanın sekiz yıl sonradan neşrinde hiçbir deği-
şiklik yapmadan aynen tekrarlayan Yusuf Tepeli de 
iştirak ederek…”(Kırman, 2004:70); yine aynı sayfanın 
dipnotunda “Yusuf Tepeli’nin, sekiz yıl sonra bile, 
başka bazı düzeltmeler yapmasına rağmen, bu konu-
da hiçbir bilgi güncellemesi yapmadan ve çalışmasın-
daki düzeltmelerden hiç bahsetmeden incelemesini 
yayınlaması, bu yayında da yaklaşımını muhafaza 
etmesi dikkat çekidir.” gibi ifadelerin sahibine, ayrıca, 
yayımlanmak üzere 1997 yılında Türk Dil Kurumu’na 
başvurusu yapılan bu eserin ancak 2002 yılında ya-
yımlanabildiğini hatırlatmakta fayda var.
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Bölüm’de Yemînî’nin hüviyeti, hayatı ve şah-

siyeti; İkinci Bölüm’de Fazîlet-nâme’nin adı, 

telif sebebiyle birlikte şekil özellikleri(nazım 

şekli ve türü, vezin, kafi ye ve redif, dil, ifa-

de ve üslûp); Üçüncü Bölüm’de Fazîlet-

nâme’nin muhtevası(anlatıların yapısı, mo-

tifl er, mev’izalar) ayrıntılı bir şekilde ince-

lenmiştir. Dolayısıyla Fazîlet-nâme üzerine 

yapılan her iki çalışma birbirini tamamlar 

niteliktedir.

1.1. Yemînî

Gerek Seyyit Nesimi, Şah İsmail, Pir Sul-

tan Abdal, Fuzuli, Virani ve Kul Himmet’le 

birlikte Alevi-Bektaşi inancının “Yedi Ulu 

Ozanı”ndan biri olan Yemînî hakkında, 

gerekse bu inancın başyapıtlarından biri 

olan Fazîlet-nâme hakkında, Yemînî’nin 

tercüme-telif eseri Fazîlet-nâme’den hare-

ketle verilenler dışında, eski ve yeni kaynak-

larda kesin bir bilgi bulunmamaktadır4. Do-

layısıyla şairin doğum ve ölüm tarihleri belli 

değildir. Fazîlet-nâme M. 1519(H. 925) yılın-

da tercüme-telif edildiğine göre Yemînî’nin 

15. yüzyılın son çeyreğiyle 16. yüzyılın ilk 

çeyreği veya ikinci çeyreği içerisinde yaşa-

dığı söylenebilir:

Resūlüñ hicretinden baʿde bilgil

Ṭoḳuz yüzden daḫı yigirmi beş yıl

Geçicek naẓma geldi bu kerāmet

Muḥammed Muṣṭafā’ya biñ ṣalavāt 

(Tepeli, 2002a:602).

4 Fazîlet-nâme’den hareketle Yemînî ve eseri hakkın-
da ilk ciddi ve sağlıklı bilgiler Tepeli(2002) ve ardın-
dan da Kırman(2004) tarafından verilmiştir.

Kırman; doğumu hakkında olmasa bile 

güvenilirliğinden tam emin olamadığı Ma-

nastır Vilayeti Tarihçesi’nde Yemînî’nin 

940 H./1533 M. tarihinde Manastır’da şe-

hit edildiğini, aynı yerde defnedildiğini, 

yine Bektaşi Tomarı Bektaşi Nefesleri’nde 

yer alan “Manastır’a uğrayan Bektaşi rica-

linin çoğu şehîd edilerek öldürülmüştür.” 

şeklindeki bilginin bunu doğrular nite-

likte olabileceğini belirtmektedir(Kırman, 

2004: 24). Demir Baba Vilâyetnamesi’nde 

Yeminî’nin bir düğüne katıldığı, Gerlova’da 

bir mektûbhânesinin bulunduğu, onun 

bu tarihlerde yazmakla uğraştığı, tarikat 

çevrelerinde bir yeri olduğu; ama aynı za-

manda “şaka” yaparken biraz toy ve “mü-

cerret” bir genç olarak algılanabileceği, 

buna göre de en erken önceki yüzyılın son 

on yılı içinde doğduğu, çocuk denilebile-

cek yaşta Akyazılı Sultan’ın zuhurunu id-

rak ettiği de söylenebilir(Kırman, 2004:26-

27). Sonuç olarak da Kırman, “Yemînî’nin 

doğumu, hayatı ve ölümüyle ilgili bilgiler 

hâlâ son derece yetersiz olup onun hayatı 

hakkındaki “hakikat” değeri kazanamamış 

mevcut rivayetlerin tasvirinden, kesin bir 

hüküm çıkarmak bugünkü şartlarda müm-

kün görünmemektedir”(Kırman, 2004:27) 

demektedir.

Yemînî, eserinde asıl adının “Muham-

med”, lâkabının “Hâfız Oğlu”, unvanının 

“Derviş”, mahlasının “Yemînî”, babasının 

adının “Hâfız”, ailesinin “Semerkantlı” ol-

duğunu belirtmektedir:

Yemìnì bende-i evlād olupdur

ʿAlì ismi aña evrād olupdur
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Yemìn ehlinden it anuñ nidāsın

Bi-ḥaḳḳ-ı Aḥmed ü Ṭāhā vü Yāsìn

Ḳomışlar pìrler adını muḫalled

Ṭarìḳ-i fakrda Dervìş Muḥammed

Laḳabdur Ḥāfıẓ Oġlı aña ol ad

İlāhì cehl odından eyle āzād

Diline eyle medḥ-i Ḥaydarı bend

Atası pìr-i ferzend-i Semerḳand 

(Tepeli, 2002a: 600)

Böylelikle, “Muhammed” adıyla adının, 
“Derviş” sıfatıyla sosyal statüsünün ne ol-
duğu, “Hafız Oğlu” lâkabıyla babasının/ai-
lesinin kim olduğu, “Semerkand” yer adıyla 
ailesinin nereden geldiği ve “Yemînî” mah-
lasıyla da hangi zümreye ait bir şair olduğu 
öğrenilebilmektedir5. 

1.2. Fazîlet-nâme

Fazîlet-nâme hakkındaki temel bilgilere 
yine ancak kendi içinde yazılanlardan ula-
şılabilmektedir. Oldukça sade bir dille kale-
me alınan eserin 11 farklı yerinde “Fażìlet-
nāme” ismi geçmektedir:

Ṣafā ala ṣafaṣından ṣafìler
Egerçi ehl-i ẓāhir ger ḫafìler

Fażìlet-nāme’sinden Murtażā’nuñ
Beyān-ı muʿcizinden Muṣṭafā’nuñ 

(Tepeli, 2002a: 106).

5 Ayrıca Yemînî hakkında daha fazla bilgi için bkz.
(Tepeli, 2002a: 3-7),(Kırman, 2004: 2-99).

(…)
Bunuñ ḳatında Yūsuf ḳıṣṣasını
Ya Yaʿḳūb’uñ ġamıla ġuṣṣasını 

Beyān itseñ ḳalur ḳatında ḳāṣır
Fażìlet-nāme’den söylene āḫır(107-108)
(…)
Bunı Şeyḫ Rükne’(d)-dìn şerḥ eylemişdür
Lisān-ı Fāris üzre söylemişdür

Fażìlet-nāme-i Şāh’ı o bihter
Degüldür naẓm u neår içinde söyler

Biz itdük Türkì dil içinde manẓūm
Bilür varısa eksük ehl-i maʿlūm(1035-1036)
(…)
Göñül ġavvāṣı baḥr-i ʿaşḳa daldı
Fażìlet-nāme’den gevherler aldı

Kim ol gevherler-ile ola tezyìn
Müzeyyen ola tā bu naẓm-ı āyìn

Fażìlet-nāme-i Şāh’dan rivāyet
İşitdüm böyle ḳıldılar hikāyet(179-180)
(…)
Gel i söz ehli söyle vaṣf-ı Ḥaydar
Fażìlet-nāme-i Şāh’dan muḳarrer(205)
(…)
Ġaraż bu-yıdı söz cemʿine i cān
Fażìlet-nāme-i Sulṭān-ı Merdān

Vilāyet maʿdeni Şìr-i Ḫudā’dur
Beyān ola Vaṣiyy-i Muṣṭafā’dan(227)
(…)
Yemìnì muḫtaṣar ḳılġıl kelāmı
Yemìn ehline irişdür selamı

Bize fażl-ı ʿAlì’den ḳıl rivāyet
Fażìlet-nāme’den yine bir āyet(246)
(…)
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Ḳalan söz ehli sözinden sözüñ ter
Fażìlet-nāme şerḥ ider bu defter(302)
(…)
İ söz ehli yine ur söze bünyād
Fażìlet-nāme’den ḳılġıl yine yād(371)
(…)
Bu deñlü ḥiṣṣe Ḥaydar’dan rivāyet
Ki naẓm idüp yaḳìn ḳıldum ḥikāyet
  
Fażìlet-nāme baḥrinden bu manẓūm
Degüldür ḳaṭre bilür ehl-i maʿlūm

Ṣaḥìḥ naḳl olduġına eyle iḳrār
Ṣaḳın müdbirlik idüp itme inkâr

Bu deñlü naẓmı neårinden gey düzdüm
Deñizden ḳaṭre degüldür ki yazdum 
(Tepeli, 2002a: 600-601).

Yukarıda verilen beyitlerden de anla-

şılacağı üzere Yemînî’nin biricik eserinin 

adının Fazîlet-nâme olduğu anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, burada adını değil, aynı zamanda 

aslının Şeyh Rükneddîn tarafından Fars diliy-

le nesir(düz yazı) olarak yazıldığı, mahlası 

Yemînî(adı Derviş Muhammed) olan bir şair 

tarafından manzum olarak Hz. Ali’nin(yani 

Murtaza’nın, Şah’ın, Sultan-ı Merdan’ın, 

Haydar’ın) faziletlerinin6 tahkiye tarzında 

Türk diliyle düzenlenip yazıldığı/çevrildi-

ği de öğrenilebilmektedir7. Eserin bir başka 

yerinde de Hz. Muhammed’in(Resûl’ün) 

6 Fazîlet-nâme “İşitgil on ṭoḳuzıncı fażìlet/Beyān 
idem saña i ehl-i ḥikmet”(Tepeli, 2002a:531) şeklin-
deki 6343. beyitten de anlaşıldığı kadarıyla temelde 
Hz. Ali’nin 19 faziletinin anlatıldığı toplam 19 an-
latı, yani fazilet, Kırman’a göre ise 24 anlatı üzerine 
kurgulanmıştır(2004:205).

7 Ayrıca, Fazîlet-nâme hakkında daha fazla bilgi için 
bkz.(Tepeli, 2002a: 7-28),(Kırman, 2004:99-534).

hicretinden sonra dokuz yüz yirmi beş 

yıl geçince(Hicrî 925/Miladî 1519 yılında) 

Yemînî’nin; kalbi evlat(yani On iki İmam) 

sevgisinin sefasıyla dolup şevk içinde, yedi 

bin üç yüz altmış(7360)8 beyitten oluşan 

Fazîlet-nāme’yi(bu nazmı) bitirdiği anlaşıl-

maktadır:

Ṭolup ḳalbüm ṣafa-yı mihr-i evlād
O şevḳıla bu naẓm olundı bünyād

Resūlüñ hicretinden baʿde bilgil
Ṭoḳuz yüzden daḫı yigirmi beş yıl

Geçicek naẓma geldi bu kerāmet
Muḥammed Muṣṭafā’ya biñ ṣalavāt 

Dinilen beytinüñ ʿaddi nihāyet
Yedi biñ üç yüz altmışdur tamāmet 
(Tepeli, 2002a: 602)

Tepeli’nin(1994a, 2002a) çalışmasında 

ise birinci ciltteki “Tenkitli Metin” bölü-

münde toplam 7408 beyit tespit edilmiştir. 

Yazarın kendi beyitlerinde belirttiği rakam-

la Tepeli’nin(1994a, 2002a) çalışmasında tes-

pit ettiği beyit sayısı arasında 48 beyitlik bir 

fark vardır. Şairin belirttiği rakamın dışında 

kalan bu 48 beyit muhtemelen müstensih-

ler tarafından ilâve edilmiştir. Bu kadarlık 

beyit fazlalığı, şairin metninden büyük bir 

sapmanın da olmadığını göstermektedir. Bu 

7408 beyitlik Fazîlet-nâme’nin her beytin-

de yaklaşık 10 sözcük olduğu düşünülürse 

beyitlerin tümünde yaklaşık 74.080 sözcük 

var demektir. Bu yaklaşık 74.408 sözcük-

8 Tepeli’nin hazırladığı edisyon-kritikli metne göre ise 
toplam beyit 7409’dur(2002a:603).
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ten, yapılan çalışmanın Gramatikal Dizini 

içeren ikinci cildinde yaklaşık 4663 madde 

başı vardır(Tepeli, 2002b). Şairin, eserinde 

yaklaşık 4663 farklı söze yer verdiği görül-

mektedir.

40’a yakın yazma nüshası9 tespit edilen 

Fazîlet-nâme mesnevisinin vezni, içerisinde 

bulunan 25 şiir10 hariç- aruzun hezec bahri-

nin müseddes türü olan Mefâîlün Mefâîlün 

Feûlün kalıbıyla yazılmıştır(Tepeli, 2002a: 

14; Kırman, 2004:178).

Bu çalışmada, zengin bir söz varlığına 

sahip Fazîlet-nâme’de geçen özel adlar ay-

rıntılı olarak ele alınmış ve bunların anlam-

bilimsel olarak sınıfl andırılması ve yorum-

lanması yapılmıştır.

1.3. Özel Adlar

Özel adlar, şahsına münhasır varlıkları 

belirten dilsel ifadelerdir. Genellikle kişileri, 

kurum ve kuruluşları, yerleri ve canlı-cansız 

varlıkları tanımlamak, ifade etmek için kul-

lanılırlar. Kullanım şekilleri ve görevleriyle 

yazılı bir metni ya da sözlü bir ifadeyi anla-

9 Tepeli, 39 yazma nüshasını tespit etmiş ve nüshala-
rın kısa bir tavsifi ni yapmıştır(2002a:16-28). 

10 Tepeli, Metin kısmında 25 şiir tespit etmiş ve şiir-
ler hakkında bilgi verirken 23 şiire yer vermiştir. Bu 
şiirlerden 3’ünü gazel, 15’ini kaside, 3’ünü terciibent, 
2’sini de murabba-ı mütekerrir olarak değerlendirmiş 
ve vezinlerini belirterek haklarında çok kısa bir bilgi 
vermiştir(2002a:12-14). Kırman ise Tepeli’nin verdiği 
bilgileri de dikkate alarak bu şiirlerin; 20’sinin gazel, 
3’ünün terci-i bent, 2’sinin de murabba-ı mütekerrir 
olmak üzere toplam 25 şiir olduğunu, Tepeli’nin bazı 
eksik ve yanlışlarını düzelterek ilgili şiirler hakkında 
geniş bilgi vermiştir(2004:113-125).

yabilmede bilgilendirici ve yardımcı bir gö-

rev üstlenirler. Kullanıldığı kültür ve dil ile 

sıkı sıkıya ilişkilidir. Bu nedenle, bir varlığa 

ad verme, bir yandan kültürden kültüre, dil-

den dile farklılık gösterirken diğer yandan 

da evrensel bir boyut da taşır. Dolayısıyla, 

kültürel ve evrensel değerleri ve ilişkileri 

anlamak için özel adlara bakılmasının araş-

tırmacılar için yararlı olacağı söylenebilir. 

Vardar(1998), Açıklamalı Dilbilim Te-

rimleri Sözlüğü’nde ad, “1.) Geleneksel 

dilbilgisinde varlıklarla nesneleri, eylem-

leri, duyguları, nitelikleri, görüngüleri, vb. 

gösteren sözcük. 2.) Dağılımsal dilbilimde, 

belirleyiciler sınıfından bir biçimbirimden 

sonra gelen ve onunla birlikte bir ad dizimi 

oluşturan biçimbirim. 3. Üretici dilbilim-

de, ad ulamının egemen olduğu yalancı bir 

simgenin yerini alabilen biçimbirim.”(14); 

ad bilimi(onomasiology) “Gösterilenden ya 

da kavramdan kalkarak anlatımı, gösteri-

lenin bağlandığı gösterenleri inceleyen an-

lambilimsel araştırma.”(14); özel ad(proper 

noun) “Ayrı olarak ele alınan bir tek var-

lık ya da nesneyi belirten ad”(164); özel ad 

bilimi(onomastics) “Özel ad niteliği taşıyan 

kişi ya da yer adlarının köken ve gelişimini 

inceleyen sözlükbilim dalı.”(164); kişi adla-

rı bilimi(anthroponymy) “Kişi özel adlarını 

inceleyen özeladbilim dalı.”(142); yer adları 

bilimi(toponymy) “Yer belirten özel adları 

inceleyen özeladbilim dalı”(232) şeklinde 

tanımlamaktadır.

Onomastik bilimi, tarihsel süreç içerisin-

de genellikle kişi ve yer adları üzerinde dur-
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muştur; çünkü adları anlamak o adın geçtiği 

kültürü derinlemesine bir incelemeye, yer-

leşmiş tarihini anlamaya ve kullanılan dil-

sel yapıların gelişimini görmeye yardımcı 

olur. Onomastik, özel adlar ve özellikle de 

kişi adları ile ilgilenirken, bunlarla çok ya-

kın ilişkisi olduğu bilinen soyadları, kabile 

ve kavim adları, lâkaplar, yer adları üzerine 

de yoğunlaşır; çünkü bu özel adlar ve onlar-

la bağlantılı olduğu diğer adlar sayesinde, o 

kültürde yaşanan tarihî ve dinî olaylar daha 

iyi anlaşılır. Özel adlar ile ilgili bilgiler her 

ne kadar özel olsa da bunların birçoğu bizle-

re genel bilgiler de sağlar. Örnek olarak; kişi 

adları o kişinin cinsiyetini, yer isimleri o ye-

rin nasıl bir coğrafî yapısı(nehir, köy, şehir 

vs.) olduğunu, ya da kurum isimleri(Dünya 

Sağlık Örgütü), o kurumun amacı ve yapı-

sını da içeren tanıtıcı bir bilgi verir(Meyer, 

2008). Benzer bir şekilde, Allerton(1987) bi-

reyin adlar hakkındaki farkındalığının, o bi-

reyin dil yetisini geliştirdiğini ve genel kül-

türünü de artırdığını iddia etmiştir.

Görüldüğü gibi, özel adların üzerine ya-

pılacak çalışmalar çok geniş ve karmaşık bir 

bilgi birikimini gerektirir; çünkü bu alanda 

yapılan çalışmalar sadece dil ile bağlantılı 

değil aynı zamanda tarih, arkeoloji, coğraf-

ya, dilbilimi gibi birçok farklı bilim dalıyla 

da ilişkilidir.

Marmaridou’ya(1989:355-372) göre özel 

adlar, “dilbilimsel, anlambilimsel ve edim-

bilimsel” olmak üzere üç kategoride ele 

alınabilir. Dilbilimsel/gramer olarak özel 

adlar ses, şekil, köken ve cümle bilgisi açı-

sından; edimbilimsel olarak göndergesel ve 

çağrımsal olmak üzere iki başlık altında ve 

anlambilimsel olarak da kişi, yer, zaman, 

şenlik, canlı-cansız araç, kurum ve kuruluş, 

yazılı ve basılı eser, dil ve lehçe adları gibi 

başlıklar altında da incelenebilmektedir.

Paik(ve dğr, 1996) yaptıkları çalışma-

da, özel adları, anlambilim bağlamında 

“coğrafya(şehir, liman, ülke, kıta, bölge, su), 

aidiyet(din, milliyet), organizasyon(şirket, 

şirket türü, hükümet, Amerikan hüküme-

ti, kurum ve kuruluş), insan(kişi, unvan), 

doküman(belge, evrak), araç-gereç(makine, 

bilgisayar programı), bilim(ilaçlar, kimya-

sallar, hastalıklar), zaman(tarih, zaman) ve 

diğer şeyler ile ilgili olmak üzere dokuz ka-

tegoriye ayırmışlardır.

Bu çalışmada oldukça zengin bir söz 

varlığını barındıran Fazîlet-nâme’de geçen 

özel adlar, temelde yukarıda belirtilen an-

lambilimsel sınıfl andırmalar çerçevesinde 

ele alınmıştır; ancak, yeri geldiğinde bu özel 

adların dilbilimsel ve edimbilimsel özellikle-

rine de değinilmiştir. Fazîlet-nâme’de, mer-

kezinde Hz. Ali’nin olduğu geniş bir şahıs 

kadrosu, Bezm-i elest’ten(ruhlar âlemindeki 

yaradılıştan) eserin yazıldığı 1519 yılına ka-

darki geniş bir zaman diliminde, geniş bir 

coğrafyada yaşanan pek çok tarihsel, dinsel, 

sosyal olgu ve olaylar okuyucuya aktarıl-

mıştır. Bu yüzden Fazîlet-nâme’nin içerdiği 

söz varlığı açısından yapılacak bir inceleme 

bu eserin daha da iyi anlaşılmasına zemin 

hazırlayacaktır. Her ne kadar söz konusu 

eserin Bektaşi-Alevi inancına katkısı yadsı-
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namaz olsa da, eserde geçen söz varlığının 

içinde de özel adların çok ayrı bir yeri var-

dır; çünkü burada yer alan özel adların an-

lambilim açısından ayrıntılı bir incelenmesi 

hem Fazîlet-nâme’nin hem de kültürel ve 

evrensel değerlerin ve kültürlerarası ilişki-

lerin anlaşılmasında günümüze ve yarınlara 

büyük bir katkı sağlayacaktır.

2. Yöntem

Nitel araştırma yöntemlerinden içerik 

analizi tekniği kullanılarak Faziletname’nin 

söz varlığı özellikle de özel adlar, anlambi-

limsel açıdan incelendi. Sonra da alan ya-

zında geçen anlambilimsel sınıfl andırmalar 

ışığında gruplandırıldı. Bu gruplandırma 

sırasında genel ve köken bilgisiyle ilgili söz-

lüklerden yararlanıldı. Ayrıca elde edilen 

verilerin güvenilirliğini arttırmak için iki 

alan uzmanının görüşüne başvuruldu.

3. Bulgular ve Tartışma

16. yüzyılda Yemînî tarafından tercüme-

telif edilen yaklaşık 7409 beyitlik Fazîlet-

nâme’den Tepeli’nin(2002a-b) Gramatikal 

Dizini vasıtasıyla Metin’inden elde edilen 

özel adlar anlambilimsel olarak insan, ai-

diyet, coğrafya, organizasyon, doküman, 

zaman, bilim-sanat ve diğer olmak üzere 9 

başlık altında incelenmiştir. Bu dokuz ana 

başlık altında da Fazîlet-nâme metninin ve-

rileri doğrultusunda alt başlıklar açılmıştır. 

İlgili ana başlık ve/veya alt başlıklar altında 

değerlendirilen özel adlar, tablolar ve şe-

killer hâlinde dikkatlere sunulmuştur. Tab-

lolarda özel adlar genelde alfabetik sırayla 

geçiş sıklıkları belirtilerek verilmiştir.

3.1. İnsanla İlgili Özel Adlar11

İnsanla ilgili özel adlar; Hz. Muham-

med, Hz. Ali, Dört Halife, Ehl-i beyt ve On 

iki İmam; nübüvvet nuruyla ve/veya fark-

lı nedenle yer alan peygamberler ve/veya 

ulu kişiler; Hz. Ali’nin bazı yakın akraba ve 

dostları; Hz. Ali devri ve/veya sonrası İslam 

toplumunun ileri gelenleri; İslam toplumu 

dışında kalan tarihî kahraman ve padişah-

lar; din düşmanları veya dinden sapanlar; 

diğer insanlar ve insanüstü varlıklar olmak 

üzere 9 başlık altında, tablolar ve şekiller 

hâlinde sunulmuştur.

3.1.1. Hz. Muhammed, Dört Halife, 

Ehl-i Beyt, Hz. Ali ve On iki 

İmam’a Özgü  Özel Adlar

20 farklı kişiye ait ve 2642 defa geçen 

özel adlar, geçiş sıklıklarıyla aşağıdaki Tab-

lo 1’de verilmiştir:

11 Kırman, “Kişiler, Kişileştirilmiş Varlıklar ve Top-
luluklar ve Evrensel Kahraman Kalıbı ve Fazîlet-
nâme’deki Hz. Ali” başlıkları altında birer anlatılar ve 
mevizalar bütünü olan Fazîlet-nâme’yi şahıs kadrosu 
açısından incelemiştir, geniş bilgi için bkz.(2004:284-
323).
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Özel ad Sıklığı Diğer adı/adları Sıklığı Toplam

Muḥammed 1 175 Aḥmed, Ebü’l-ḳāsım, Falḳārìt, ibn-i ʿAbdullāh, İmām 2, 

Maḥmūd, Muḥammed Muṣṭafā, Muṣṭafā, Peyġamber 2, 

Raḥmeten li’l-ʿālemìn 2, Resūl, Resūlallāh, Resūlullāh, Sulṭān 

3, Şāh 3, Şefìʿü’l-müẕnibìn, Şeh 1 

137, 1, 6, 1,

6, 6, 78, 111, 64,

3, 242, 

4, 39, 41,27, 3,

1

946

Ḫadìce 1 Ḫadìce Ḫatun 2 2

Ebū Bekr 4 Bū Bekr-i Ṣıddìḳ, Ṣıddìḳ, Ṣıddìḳ-i Ebū Bekr 1, 1, 1 7

ʿÖmer 12 12

ʿOåmān 15 15

ʿAlì 604 ʿAlì ibn-i Ebì Ṭālib, ʿAlì ibn-i Ebū Ṭālib, ʿAliyyā, ʿAliyy-i 

Murtażā, ʿAliyyü’l-murtażā, Aya Marḳo, Beriyyā, Bìriyā, 

Bü’l-ḥasen, Bü’t-türāb, Ebü’t-türāb, Ḥaydar, Ḥaydar-ı Kerrār, 

Ḫōca-i Ḳanber, İliyā, İmām 3,İmām-ı Murtażā, İmāmü’l-

müttaḳìn, Murtażā, Sulṭān 4, Şāh 4, Şeh 2, Şìr, Vaṣì, Vaṣiyy, 

Veliyyullāh

1, 1, 1,

3, 24, 1,

1, 1. 5. 5, 1

317, 1. 1.

1, 52. 1. 7.

52. 28, 437, 9, 

29, 18, 29, 2

1511

Fāṭıma 1 Fāṭma 2 2 2

Ḥasen 10 Ḥasen Ḫulḳ-ı Rıżā, Ḫulḳ-ı Rıżā, İmām 4, İmām-ı æānì 1, 6, 1, 9, 1 26

Ḥüseyn 11 İmām 5, İmām-ı æānì 2, Şāh 5, Şehìd-i Kerbelā 7, 1, 1, 4 24

Zeyne’l-ʿābidìn 6 İmām Zeyne’l-ʿibād, Zeyne’l-ʿibād 1, 1 8

Muḥammed Bāḳır 4 ʿĀbid-i Bāḳır, Bāḳır, İmām 6 1, 2, 1 8

İmām-ı Caʿfer-i 

Ṣādıḳ
1 Caʿfer 2, ibn-i Bāḳır, İmām Caʿfer, İmām-ı Ṣādıḳ 3,1, 3, 1 9

İmām Mūsā-yı 

Kāzım

2 İbn-i Ṣādıḳ, İmām Mūsā, Kāẓım, Mūsā-i Kāẓım, Mūsì-i Kāẓım 1, 1, 2 6

ʿAlì Mūsā(Mūsì) 

Rıżā

4 İbn-i Kāẓım, İmām 7, İmām-ı Heştümìn, İmām Mūsì Rıżā, 

Mūsā Rıżā

1, 1, 1, 2, 3 12

Taḳì 6 Taḳì ibn-i Rıżā 1 7

Nāḳì 7 İmām 8 1 8

ʿAskerì 3 İmām-ı ʿAskerì 3 6

Muḥammed 

Mehdì

1 İbn-i ʿAskerì, İmām 9, Mehdì 1, 1, 14 17

Şehìdeyn 1 İmāmeyn, İmām-ı Maʿṣūmeyn, İmāmlar 2, Ṣaʿìdeyn 4, 2, 4, 1 12

On İki İmām 2 İmāmlar 1, 2 4

Tablo 1. Hz. Muhammed, Dört Halife, Ehl-i Beyt, Hz. Ali ve On iki İmam’a Özgü Özel Adlar

Hz. Ali’nin anlatılarla örülmüş biyog-

rafi si niteliğindeki Fazîlet-nâme’de en fazla 

onun ve onunla yakından ilgili adların yer 

alması gayet doğaldır. Tablo 1’e bakılınca 20 

farklı kişi için 106 ayrı isim kullanıldığı an-

laşılmaktadır. Hz. Muhammed için 19, Hz. 

Ali için de 27 farklı isim kullanılmıştır. Bu 

isimlere dikkatle bakılınca her biri Hz. Mu-

hammed ve Hz. Ali’nin değişik özellikleri-

ne işaret etmektedir. Eser açısından önemli 
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oldukları için onlarla ilgili her ayrıntıya gi-

rilmiştir. Meselâ Hz. Ali’nin; Ebu Talib’in 

oğlu, Kanber’in hocası, Hz. Hasan’ın baba-

sı, toprağın babası(yani cömert) vs. oldu-

ğu öğrenilebilmektedir. Aynı şekilde Hz. 

Muhammed’in; Abdullah’ın oğlu, Kasım’ın 

babası, Allah’ın Resul’ü vs. olduğu anlaşıl-

maktadır. Şekil 1’e bakılınca başkahraman 

olarak Hz. Ali %57 ile ilk sırada, doğal olarak 

Ali denince ilk akla gelen isim Hz. Muham-

med de %36 ile ikinci sırada yer almıştır.

Şekil 1. Hz. Muhammed, Dört Halife, Ehl-i beyt, Hz. Ali ve On iki İmam’ın yüzdelik dağılımı

Bunlarla ilgili birkaç beyit örnek olarak su-
nulmuştur:
Bende-i evlād olanlardur ʿazìz rūz-ı ḥaşır
Ḥavż-ı Kevåer sāḳisidür çün ʿAliyyü’l-murtażā

Ben Ḥüseynüñ bende-i evlādıyam ḳāyim maḳām
Çün ulu ḳardaşıdur anuñ Ḥasen Ḫulḳ-ı Rıżā

ʿĀbid-i Bāḳır İmām-ı Caʿfer-i Ṣādıḳ yaḳìn
Mūsì-i Kāẓım ʿAlì Mūsì Rıżā nūr u żiyā

Hem Ṭaḳì’dür hem Naḳì’dür ʿAskerì āl-i Resūl
İ Yemìnì Mehdì’nüñdür devr-i āḫırda livā 

(Tepeli, 2002a:259-260)

3.1.2. Nübüvvet Nurunun Hz. 

Muhammed’e İntikali Bağlamında 

Geçen ve/veya Başka Nedenle 

Geçen Peygamberlere ve/veya Ulu 

Kişilere Özgü Özel Adlar12

Nübüvvet nurunun Hz. Âdem’den baş-

layarak Hz. Muhammed’e kadar gelmesiy-

12 Kırman, hem nübüvvet nurunun intikalinde yer 
alan isimleri ve nübüvvet nuru-velâyet nuru(Hz. 
Muhammed-Hz. Ali) meselesini çalışmasında geniş 
bir şekilde incelemiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz.(2004: 
482-520).
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le ilgili ve/veya başka bir nedenle Fazîlet-

nâme’de yer alan peygamber ve/veya ulu 

kişilerin toplamı 75’tir. Bunların geçiş sıklığı 

415’tir. Peygamber ve/veya ulu kişilerle il-

gili özel adlar karşılarında geçme sıklığıyla 

birlikte kronolojik sırayla Tablo 2’de veril-

miştir. 

Özel ad Sıklığı Özel ad Sıklığı

Ādem, Ādem Peyember, Ādem-ṣafì, 

Ṣafi yyullāh

41, 1, 1, 1 (44) Eded 1

Şìt, Şìt ibn-i Ādem 7, 1 (8) Err 1

Ānūş 2 ʿAdnān 1

Ḳaynān/Ehremen 2 Maʿad 2

Mehlāyil 1 Nìzār/Nizār 4

Bānūr (?) 1 Maṭhar 1

Uḫnūḫ 1 İlyās 1

Müteveşşilḫ 1 Müdrik 1

Lāmek 1 Ḫuẕeyme 1

Nūḥ 15 Kenān 1

Sām 1 1 Naẓr 1

Erfaḫşed 1 Mālik 1

Şāliḫ 1 Ḳahr/Ḳahır 2

Ḫūd 3 Ġālib 1

ʿĀmir 1 Lūbiyy 1

Fāluġ 1 Kaʿb 1

Erġūm 2 Merr 1

Şāruʿ 1 Temr 1

Nāḥūr 1 Kilāb 1

Tāyiḫ 1 Ḳussa 1

İbrāhìm, Ḫalìl, Ḫalìlullāh, İbrāhìm Ḫalìl 13, 23, 3, 2 

(41)

Muġayyrì, Muġayyer 1, 1 (2)

İsmāʿìl 2 ʿAbd-i Menāf 1

Ḳaydār 2 Hāşim 3

Ḥaml/Ḥamel 8, 2 (10) Şeybetü’l-ḥamdì, ʿAbdü’l-muṭallib 1, 2 (3)

Pūştevütìraḥ 1 ʿAbdullāh 1 (nübüvvet nuru geçer) 4

Elyesaʿ 1 Muḥammed Muṣṭafā Bk. Tab. 1

Nübüvvet Nurunun İntikali Bağlamında Değil de Başka Bir Nedenle Geçenler

Ḥavvā 2 Mūsā, ibn-i ʿİmrān, Mūsā ibn-i ʿİmrān, Mūsì 30, 1, 2, 1

İdrìs, İdrìs Peyġamber 5, 1 (6) Dāvud, Dāvud Peyġamber 3, 1

Ḥayż ibn-i Yāfet 1 Dāniyāl 1

Ṣāliḥ, Ṣāliḥ Peyember 4, 1 (5) Süleymān 63

Şuʿayb 1 ʿİmrān 1 1



61

2011 / Yıl: 1 Sayı: 1

İsḥāḳ 2 Meryem 8

İsrāʾìl, Yaʿḳūb 1, 2 ʿÌsā, ʿÌsā’bn-i Meryem, ʿÌsā ibn-i Meryem, ʿÌsā-i 

Mehdì, ʿÌsā Peyġamber, ʿÌsì, Mesìḥ, Rūhullāh, 

Rūḥü’l-ḳudüs,

34, 3, 2, 1, 1, 

3, 1, 1, 1

Yūsuf 4 Ẕü’l-ḳarneyn Şāh 1

Eyyūb 4 Şemʿūn 3

Ḫıżr-ı Zinde 1

Tablo 2. Nübüvvet nuru ile ilgili geçen ve/veya başka bir nedenle yer alan peygamber 

veya ulu kişiler

Tablo 2’den anlaşılacağı üzere, 75 fark-

lı peygamber ve/veya ulu kişi için 98 farklı 

isim kullanılmıştır. Bu da Tablo 1’den fark-

lılık göstermektedir; çünkü nerdeyse kişi sa-

yısıyla isim sayısı yakındır. Bu da buradaki 

kişilerle ilgili çok fazla ayrıntı verilmediğine 

işaret olabilir. Şekil 1’e bakıldığında bu özel 

adların dağılımında %18’le Hz. Süleyman 

ilk sırada, %14’le Hz. İsa, %13’le Hz. Âdem 

ve %12’yle Hz. İbrahim hemen onu takip et-

mektedir. 

Şekil 2 Nübüvvet nuru ile ilgili geçen ve/veya başka bir nedenle yer alan peygamber veya ulu kişi-

lerin yüzdelik dağılımı

)

)
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Bunlarla ilgili birkaç beyit örnek olarak 

sunulmuştur:

Velì nūr-ı nübüvvet Şìt’e irdi

Muḥammed nūrın Ādem Şìt’de gördi

İrişdi Şìt’den Ānūş’a irdi

Ānūş hem oġlınuñ alnında gördi

Anuñ bir adı Ḳaynān’ıdı i cān

Hem andan vardı Mehlāyil’e āsān 

(Tepeli, 2002a:111)

3.1.3. Hz. Ali’nin Akraba ve 

Dostlarına Özgü Özel Adlar

Hz. Ali’nin 3.1.1.’de yer almayan babası, 

annesi ve kardeşleriyle çok yakın dostları ol-

mak üzere toplam 9 kişi Tablo 3’te alfabetik 

olarak geçme sıklığıyla birlikte verilmiştir. 9 

kişi metinde 78 defa kullanılmıştır.

Özel ad Sıklığı Özel ad Sıklığı

Bū Ṭālib, Ebì Ṭālib, Ebū Ṭālib, ʿİmrān 2 7, 1, 20, 1 

(29)

Müheyb-i Rūmì, Müheyyeb-i Rūmì 1, 1 (2)

Esed Ḳızı, Fāṭıma Ḫatun, Fāṭmā 1, 1, 7 (9) Ṭālib 1

Caʿfer 1, Caʿfer-i Ṭayyār, Ṭayyār 4, 1, 3 (8) ʿUḳayl 1

Ḳanber 19 Ümmehānì 1

Muḥammed 2, Muḥammed Ḫānifì 5, 3 (8)

Tablo 3. Hz. Ali’nin akraba/dostları ile ilgili özel adlar

Şekil 1’den de anlaşılacağı üzere Hz. 

Ali’nin babası Ebu Talib ilk sırada, ikinci sı-

rada da âdeta hayatı boyunca yanından hiç 

ayrılmayan, hatta belki de “Kanber’siz düğün 

olmaz.” lafının doğmasına yol açmış sadık 

yardımcısı Kanber, ikinci sıradadır. 

Özel ad S kl Özel ad S kl  

Şekil 3. Hz. Ali’nin bazı akraba ve dostları ile ilgili özel adların yüzdelik dağılımı
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Bunlarla ilgili birkaç beyit örnek olarak 

sunulmuştur:

Resūlüñ ʿammusı Bū Ṭālib ol dem

Benì Hāşim’e ḥükm iderdi muḥkem

Ḥarem ḳāḍìsıyıdı hem o server

Belinden geldi anun Mìr-i Ḳanber

Üç oġlı daḫı varıdı muḳarrer

Biri Ṭālib ʿUḳayl birisi Caʿfer

Daḫı bir ḳızı adı Ümmehānì

Reʾìslik zaḥmeti yaḳmışdı anı 
(Tepeli, 2002a:115)

3.1.4. Hz. Ali Devri ve/veya 

Sonrası İslam Toplumunun İleri 

Gelenleriyle İlgili Özel Adlar

Hz. Ali’nin içinde yaşadığı döneme ait 

pek çok ileri gelenin de yer aldığı ve metin-

de 418 defa geçen 46 kişi, geçme sıklıklarıyla 

birlikte alfabetik olarak Tablo 4’te sunul-

muştur.

Özel ad Sıklığı Özel ad Sıklığı

ʿAbbās 10 İbn-i Mülcem, Merādì 2, Mülcem, 

Mülcem(üñ) Oġlı

10, 1, 1, 

5(17)

ʿAbbās Oġlı, Benì ʿAbbās, ibn-i ʿAbbās, 1, 1, 6(8) ibn-i Semʿān, Semʿān 7, 2(9)

ʿAbdullāh-2, ʿAbdullāh bin Mülcem 1, 1(2) ibn-i Süfyān, Muʿāvye 55, 49(104)

ʿAbdü’l-melik, ibn-i Mervān 1, 1(2) İmām Ġazālì 1

ʿAbdü’l-müʾmin 1 İmām-ı Rükne(d)dìn 1

ʿAbdü’s-selām 2 Kerḫì 1

Aḳ Yazılı 1 Keyḳubād 1

ʿAmmār 1 Mālik 1 1

ʿAmr 1, ʿAmr ʿAnkābūt, ʿAmr ibn-i 

ʿAnkebūt,

5, 1, 2(8) Mālik-i Ejder 1

ʿAmr 2 2 Manṣūr, Manṣūr-ı Ḥallāc 2, 1(3)

ʿAmr 3, ʿAmr bin ʿĀṣ 1, 1(2) Maʿrūf 1

ʿAmr 4, ʿAmr ibn-i Ümeyye 1, 1(2) Meʾmūn 1

Behrūz, Pìr-i Selmān, Selmān 4, 5, 33(42) Mervān 33

Benān 16 Muʿìn bin Muʿtaṣım 1

Cābir 1, Cābir ibn-i ʿAbdullāh Enṣār, Cābir-i 

Enṣārì

20, 1, 2(23) æānìʿ132 1

Dervìş Muḥammed, Ḥāfıẓ Oġlı, İbn-i Ḥāfıẓ, 

Yemìnì

1, 4, 1, 52 Süfyān 6

13 Tepeli (2002b)’de bu isim “ikinci (kişi), ikincisi” anlamıyla verilmiş, Kırman (2004)da ise “æāniʿ” şeklinde 
“İbrahim Sani”ye işaret eden bir özel ad olarak değerlendirilmiştir.
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Ebū Manṣūr 1 Şāfi ʿì 1

Ebū Süfyān 4 Şeyḫ-i Baṣrì 1

Ebū Ẓer 6 Şeyḫ-i Şiblì, Şìblì 3, 9(12)

Ġanì Baba, Hüsām Şāh 1, 1 Velìd ibn-i Melik 1

Ḫalìfe Meʾmūn 1 Velìd ibn-i Yezìd 1

Ḫalìfe Muʿtaṣım 1 Yezìd 11

Ḫatem-i Ṭay 2 Zìrām 12

Tablo 4. Hz. Ali devri ve/veya sonrası dönemin tarihsel kişilikleriyle ilgili özel adlar

Tablo 4’ten de anlaşılacağı üzere 46 kişi 

için 69 farklı isim kullanılmıştır. Bunlardan 

birçoğunun ashap, halife, evliya, bilim ada-

mı oldukları görülmektedir. Dolayısıyla Hz. 

Ali’nin yaşadığı dönemdekiler ağırlıktadır. 

Hz. Ali sonrası; Emevi, Abbasi, Selçuklu, 

Osmanlı dönemlerine kadar uzanmakta-

dır. Bu kişilere dikkatlice bakıldığında Hz. 

Ali’yi şehit eden İbni Mülcem’in, Hz. Hasan 

ve Hüseyin’i iktidar olmak hırsıyla öldüren 

veya öldürülmesine neden olan Emevi hali-

felerinin, Hz. Ali ve On iki İmam’a karşıtlık 

taşıyan şahıslar olarak yer aldıkları görül-

mektedir. Zaten Şekil 4’teki dağılıma göre 

Hz. Mu’aviye %27 ile ilk sıradadır. Mervan, 

Yezid ve Mülcem buna ilave olduğunda bu 

oran %45’e çıkar. Dolayısıyla bu da Fazîlet-

nâme’nin; sadece Hz. Ali’nin biyografi sini 

anlatan bir eser olmayıp aynı zamanda Hz. 

Ali ve On iki İmam’ın gönüllü taraftarlığını 

ve davasını sürdüren Alevi-Bektaşi inancıy-

la kaleme alınmış bir eser olduğunu göster-

mesi bakımından önemlidir. Mu’aviye’den 

sonra ise %15’le, Hz. Ali’yi ve On iki İmam’ı 

canından çok seven ve bu eseri tercüme-telif 

eden Yemînî gelmektedir.

 

Şekil 4. Hz. Ali devri ve/veya sonrası dönemin tarihsel kişilikleriyle ilgili özel adların yüzdelik 

dağılımı
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Bunlarla ilgili birkaç beyit örnek olarak 

sunulmuştur:

Yemìnì sen erenler serverine

Yüzüñ sürüp iriş ḫāk-i derine

(…)

Ene’l-ḥaḳ didi ʿālemde serāser

Anuñlan kimse olmadı beraber

Hezārān Bāyezìd Şiblì vü Manṣūr

Anuñ ʿilmi beyānında ḳamu dūr

Nice Maʿrūf’ıla 13Zennūn-ı14 Mıṣrì

Nice Kerḫì hezārān Şeyḫ-i Baṣrì 

(Tepeli, 2002a:238)

3.1.5. İslâm Toplumunun Dışında 

Kalan Kahraman ve Padişahlarla 

İlgili Özel Adlar

40 farklı ismin kullanıldığı ve 126 kez 

geçen 33 kişi, alfabetik olarak Tablo 5’te dik-

katlere sunulmuştur. 

14  Aslı “Ẕü’n-nūn-ı” şeklindedir. 

Özel ad Sıklığı Özel ad Sıklığı

ʿAcl 1 Ḳahramān, Ḳahrımān 2

ʿAnìd 1 Ḳays 1

ʿAnter 9 Ḳaytarāne 1

Behmen 1 Keḥl 1

Cem 1 Mādiyān bin Yanḳo 1

Cemşìd 5 Mekìd 1

Cingiz Ḫan 1 Melik Aḫter 1

Cumhūr 1 Necāşì 10

Ḍaḥḥāk-ı Mārì 1 Nūşìrevān/Nūşìrvān 3

Gìv 1 Rüstem 6

Ḫayle 1 Sām 2, Sām-ı Süvār 3, 5 (8)

Herḳıl 1 Şìrūye 5

Hürmüz 1 Yanḳo 1

Ḫüsrev, Ḫüsrev-i Pervìz, Ḫüsrev-i Şāh, Pervìz, 

Pervìz Şāh, 

7, 1, 1, 24, 4 (37) Yezdecird, Yezdecürd 1, 1 (2)

Hüşşām 1 Zerḳām 1

İlyān, İlyān-ı Ḳayṣer 16, 7 (13) Ẕü’l-ḥimār 1

İskender/Sikender 3, 2 (5)

Tablo 5. İslâm toplumu dışında kalan kahraman ve padişahlarla ilgili özel adlar
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Tablo 5’ten de anlaşıldığı kadarıyla 

Hz. Ali’nin cenklerde karşılaştığı kişilerle 

Fazilet-nâme’yi Farsça olarak nesir tarzında 

yazan Şeyh Rükneddîn’in ait olduğu Fars 

toplumunun tarihî şahsiyetleri büyük bir 

yer tutmaktadır. 

Bunlarla ilgili birkaç beyit örnek olarak 

sunulmuştur: 

ʿAlì ḳanı bugün meydāna gelsün

Neyimiş gendü miḳdārını bilsün

Beni beñzetmesün diñ Ẕü’l-ḥimār’a

Kim ide atıyıla iki pare

Beni Hüşşām u Zerḳām bigi ṣanma

Gücüm var diyü gücüñe dayanma 

(Tepeli 2002a:480).

3.1.6. Hıristiyanlığa ve Yahudiliğe 

Özgü Özel Adlar

Fazîlet-nâme’de bilgi notu bağlamında 

bulunan ve 6 defa geçen 3 özel ad, Tablo 

6’da geçme sıklığıyla birlikte alfabetik ola-

rak dikkatlere sunulmuştur.

Özel ad Sıklığı Özel ad Sıklığı

Buluṣ 1 Yuḫannā 4

Ḳārūn 1

Tablo 6. Hıristiyanlığa ve Yahudiliğe özgü özel adlar

Bunlarla ilgili birkaç beyit örnek olarak 

sunulmuştur:

Ṣaḥìḥ İncìl Yuḥannā yazduġıdur

Ḳalanı hep Buluṣ’uñ bozduġıdur

Bu sözi ben size her dem ki didüm

Yuḥannā İncil’i içre oḳudum

ʿİsā’nuñ gey ulu aṣḥābıdur ol

Ḥavāriyyūnlar içre fażlı gey bol 

(Tepeli, 2002a:128).

3.1.7. Din Düşmanı veya Dinden 

Sapan Kişilere Özgü Özel Adlar

Fazîlet-nâme’de 98 geçme sıklığına sa-

hip 5 farklı özel ad, Tablo 7’de geçme sık-

lığıyla birlikte alfabetik olarak dikkatlere 

sunulmuştur.

Özel ad Sıklığı Özel ad Sıklığı
Bū Cehl, Ebū Cehl 5, 14(19) Nemrūd 4
Deccāl 4 Nuṣayr, Nuṣayr-ı Ṭūsì 61, 4(65)

Firʿavn 6

Tablo 7. Din düşmanı veya dinden sapan kişilere özgü özel adların sayısal dağılımı
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Tablo 7’de sadece İslâmiyet’te değil, 

bütün Semavi dinler için katıksız bir düş-

man olan üç isim yer almaktadır: Nemrut, 

Firavun ve Deccal. Ebu Cehil ise sadece 

Müslümanlar için din düşmanlığının sem-

bolüdür. Ebu Cehil, Peygamberimiz’e ve 

Müslümanlar’a büyük eziyetler etmiştir. 

Nemrut, Firavun ve Ebu Cehil artık tarihe 

mâl olmuşlardır; ama Deccal’in ne zaman 

ortaya çıkacağı belli değildir. Burada en çok 

geçen isim Nusayr-ı Tusi’dir. Hz. Ali’ye Tan-

rı dediği için İslamiyet’ten sapmıştır. Fazîlet-

nâme’deki anlatının biri onun bu sapkınlı-

ğına ayrılmıştır.

Bunlarla ilgili birkaç beyit örnek olarak 

sunulmuştur:

Resūl anlara dimiş oldı kimsiz

Bu elümdeki maʿṣūmı görürsiz

O dem kim bulısar ʿömr-i cüvānı

Olısardur cihānuñ pehlüvānı

(…)

Resūl işbu kelāmı didügi dem

Ebū Cehl-i laʿìn eyledi verhem

(…)

Bunuñ niresi beñzer pehlüvānı

Ki daḫı şimdi gelmişdür cihāna

(…)

Uzadup Şāh ḳolın irgürdi pençe

Laʿìne urdı bir muḥkem ṭapanca 

(Tepeli, 2002a: 135).

3.1.8. Diğer Kişilere Özgü Özel 

Adlar

Burada ise ismen pek bilinmeyen, Hz. 

Ali çevresinde yaşayanlarla cenklerde atışı-

lırken söylenen bazı kişiler yer almaktadır. 

Fazîlet-nâme’de 18 kez geçen 18 özel ad, 

geçme sıklıklarıyla birlikte alfabetik olarak 

Tablo 8’de verilmiştir.

Özel ad Sıklığı Özel ad Sıklığı

Cābir 2 12 Müşaḳfel 1

Ebū Deccān 1 Müşāḳıl 1

Ebü’l-ḳāsım 2 1 Nemṭūr 1

Ḥabìb 10 Rükāme 1

Ḫabìr 1 Ṣalṣāl 1

Kereb 11 Ṣayḳalāne 1

Muḳaṣṣır 1 Semìʿ 1

Mühelhel 1 Ṭaḳyānūs 1

Münḳāl 2 Yenkes 1

Tablo 8. Diğer kişilere özgü özel adlar
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Bunlarla ilgili birkaç beyit örnek olarak 

aşağıda sunulmuştur:

Anı ol baḳçede gömmişleridi

Mezārın bellüce ḳılmışlarıdı

Ḫabìr-idi meger ol gişiye nām

Ne olur gel işit āḫır serencām 

(Tepeli, 2002a:317).

3.1.9. İnsanüstü ve/veya 
Doğaüstülüğe Özgü Özel Adlar

26 farklı ismin kullanıldığı ve 88 kez ge-

çen 21 kişi, Tablo 9’da geçme sıklığıyla bir-

likte, alfabetik olarak dikkatlere sunulmuş-

tur.

Özel ad Sıklığı Özel ad Sıklığı

Ānūş 2/Mifrāḳ Ānūş/Mifrāḳ 2 2, 6, 2(10) Keymān 8

Berḳ15 3 Küʿayb 4

Ehremen Şāh, Ehrimān 1, 1(2) Lāt 8

Cān bin Cān 1 Maġrūt Cāḏū 1

Cimcime, Cimcime bin Kerkere 4, 4(8) Mifrāḳ 1 3

Hübel 2 Nāḳìle 1

Hümā 2 Raʿd 3

ʿİzz, ʿİzzì 5, 4(9) Ṣāfìle 1

Ḳahḳahā 1 Semendūn 9

Ḳahḳahārūş-ı Yekvìn, Ḳahḳārūş, Yekvìn 1, 1(2) Sìmurġ/Simurġ 8

Kerkere bin Mermere 2

Tablo 9. İnsanüstü ve/veya doğaüstülüğe özgü özel adlar

15 Metin’de büyük harfl i verilirken, Gramatikal Dizin’de (Tepeli, 2002b: 55) ilgili kelime sadece “şimşek” anla-
mıyla verilmiş, “Berk” adlı bir varlık adı olarak değerlendirilmesi unutulmuştur. 1691 ve 1729. beyitlerde özel 
ad olarak kullanılmıştır (Tepeli, 2002a:212, 215).

Tablo 9’da geçen özel adlardan birçoğu 

Hz. Ali’nin ruhanî âlemde yaşadığı olaylar-

da geçen cin, ifrit, dev gibi varlıklardır. Bir-

kaçı da cismani olarak yaşadığı dönemle il-

gilidir. Bu da Kâ’be’de yer alan ve atalarının 

taptığı putlardan birkaçının adıdır.

Bunlarla ilgili birkaç beyit örnek olarak 

sunulmuştur:

Ki Raʿd u Berḳ anuñ ḍarbından öldi

Semendūn Cinnì’yi bir loḳma ḳıldı

Ṣıyup ḳodı bizi i şāh-ı ʿālem
Berāber nice olur dìv ü ādem

Çün işitdi Süleymān ol kelāmı
Dimiş Ānūş’a bu işler ḳala mı 
(Tepeli, 2002a:215).

3.2. Aidiyetle İlgili Özel Adlar

Fazîlet-nâme’de 421 kez geçen aidiyetle 
ilgili toplam 53 özel ad, Tablo 10’da, geçme 
sıklığıyla birlikte alfabetik olarak sıralan-

mıştır.
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Özel ad Sıklığı Özel ad Sıklığı

ʿAbbāsìler 1 Ḳureyşì 12

Alaman 3 Leh 1

ʿArab 26 Merādì 1 1

ʿArablar 1 Merìd 1

Aʿrābì 2 Mervānì 6

Aṣḥāb 170 Mūsāyì 4

Benì Hāşim 4 Müsülmān 34

Benì İsrāyil 1 Müşrik 12

Benì Süfyān, Benì Süfyānì 1, 1 Nā-Müsülmān 1

Berber 1 Nuṣayrìler 1

Dāvudì, Dāvudìler 1, 2 Rabbānì 1

Ehl-i Beyt 9 Rabsüz 1

Ehl-i Zünnār 7 Raḥmānì 1

Enṣār, Enṣārì 1, 1(2) Raḥmānì-ṣıfat 2

Fürs 1 Rūm 21

Hāşimì 2 Rus 4

Ḥavāriyyūnlar 2 Sünnì, Sünnì Müsülmān 1, 3(4)

Ḥaydarì 1 Şemūd 1

Hindì 1 Tātār 2

Ḥüseynì 1 2 Ṭūrān 2

ibn-i Hāşim 1 Türkì 1

ibn-i Süfyānì 1 Yezdecird, Yezdecürd 1, 1

İbrāhìmì, İbrāhìmìler 1, 2 Yezìdì 1

İmāmlar 1, On İki İmam 2, 2 Zerdūst 1

ʿÌsāyì, ʿÌsāyìler 2, 6 Zìrām ḳavmi 12

İslām 21 Rus 4

Ḳureyş 9

Tablo 10. Aidiyetle ilgili özel adların sayısal dağılımı

Tablo 10’dan da anlaşıldığı kadarıyla 

grup, topluluk, sülale, aile, hanedan, kavim, 

millet, ümmetle ilgi pek çok özel ad bulun-

maktadır. Burada yer alan özel adlarda, Şe-

kil 5’teki dağılıma göre %44’le ashap, ilk sı-

radadır. Ashap hem Hz. Muhammed’in hem 

de Hz. Ali’nin yakın dost ve arkadaşlarıdır. 

Dolayısıyla bu dağılım, Fazîlet-nâme’nin 

başkahramanı Hz. Ali’nin, içinde yaşadığı 

arkadaş çevresini, inanç dairesini, milliyeti-
ni doğrular niteliktedir.
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Şekil 5. Aidiyetle ilgili özel adların yüzdelik dağılımı

Bunlarla ilgili birkaç beyit örnek olarak 
sunulmuştur:

Ḳamu ervāḥ-ı müʾmin rāḥat ola
Ḫāricì’ye Ḫudā’dan laʿnet ola

Sezādur münkire laʿnet müʾebbed
Ḫāricì’ye şefìʿ olmaz Muḥammed 
(Tepeli, 2002a:293).

3.3. Coğrafyayla İlgili Özel Adlar

Coğrafyayla ilgili özel adlar, yer ve su-

ağaç adları olmak üzere 2 başlık altında top-

landı.

3.3.1. Ülke, Bölge, Şehir, Kasaba, 

Köy, Mevki, Kale ve Kuyuyla İlgili 

Özel Adlar

Fazîlet-nâme’de 340 kez geçen coğraf-

yayla ilgili toplam 57 özel ad, Tablo 11’de 

geçme sıklığıyla birlikte alfabetik olarak sı-

ralanmıştır.
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Özel ad Sıklığı Özel ad Sıklığı

ʿAden 1 Ḳarìẕā(aslı Ḳureyżā16) 1

ʿAnṭaḳì, ʿAnṭaḳiye 1 Kerbelā 8

ʿArāfāt 1 Keşmìr 3

Aṣfer 6 Ḳuds 1

Ayasofya 1 Kūffe/Kūfe 4

Baġdād 1 Maġrib 2 2

Baṣra 4 Medāyin 1

Bedaḫşān 1 Medìne 31

Beytullāh, Beytü’l-ḥarem, Kaʿbe, 

Kaʿbetullāh, Ḥarem 1

3, 1, 48, 4, 

8(64)

Mekke/ Ḥarem 2 2, 2(4)

Boġdan 4 Mıṣr 1

Demür Ḳapu 1 Necef 2

Deşt-ḫāver 1 Rey 1

Deşt-i Erzen, Deşt-i Erzene 4, 1(5) Rūm 21

Dımışḳ 6 Rus 4

Efl āḳ, İfl āḳ 1, 3(4) Saʿìd 1

Efreng, Fireng 1, 5(6) Sebā 1

Endelüs 1 Semerḳand 1

Ġayyā 7 Sind 1

Ḫayber 9 Şām 23

Ḫıṭā, Ḫıṭāy 1, 2(3) Ṭarablūs/Ṭarabulūs 5, 1(6)

Ḥicāz 2 Ṭarsūs 1

Hind, Hindistān 5, 1(4) Ṭunūs 1

Ḫorāsān 1 Türkistān 2

ʿİrān 2 Yemen 4

Ḳāf 35

Tablo 11. Ülke, bölge, şehir, kasaba, köy, mevki, kale ve kuyuyla ilgili özel adlar

Anlatı esasına bağlı biyografi k bir eser 

olan Fazîlet-nâme mekân olarak coğrafyay-

la ilgili adların ayrı bir yeri vardır; çünkü 

olayların nerde ya da nerelerde yaşandığı-

nı gösterir. Hz. Ali Mekke’yle Medine’de 

yaşamıştır. Dolayısıyla buna paralel olarak 

da burada en çok geçme sıklığına sahip olan 

yer 64 ile Kâ’be, yani Mekke’dir. 31’le Medi-

ne, 23’le Şam, 21’le de Rum onu izlemekte-

dir. Dolayısıyla başta Arabistan olmak üze-

re Kuzey Afrika, Anadolu, İran, Türkistan, 

Hindistan, Çin gibi geniş bir coğrafya söz 

konusudur. Ayrıca burada geçen Kaf ise, Hz. 

Ali’nin ruhanî varlığıyla yaşadığı olayların 

mekânıdır, orası da 35 defa geçerek hemen 

Kâ’be’den sonra gelmektedir.

16 Tepeli’deki “Ḳarìżā” (2002a:413, 2002b:347) şeklindeki harekeden kaynaklanan okunuş yanlışlığına Kırman 
(2004:444)da da değinilmiştir.
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Bunlarla ilgili birkaç beyit örnek olarak 

sunulmuştur:

Ādem ṣal Leh ü Rus’a vü Fireng’e

Ulu leşker yıġılsun ḳaṣd-ı cenge

Daḫı Boġdan u İfl āḳ ceyş-i Aṣfer

Derilsün bir yere sercümle leşker 

(Tepeli, 2002a:266).

3.3.2. Dağ, Su, Ağaç, Yıldızla İlgili 

Özel Adlar

Metinde 42 kez geçen 8 özel ad, Tablo 

12’de geçme sıklığıyla birlikte alfabetik ola-

rak dikkatlere sunulmuştur.

Özel ad Sıklığı Özel ad Sıklığı

Dicle 1 Süheyl 1

Furāt 6 Ṭūbì 1

Kevåer 19 ʿUmmān 12

Selsebìl 1 Zührì 1

Tablo 12. Dağ, su, ağaç, yıldızla ilgili özel adlar

3.4. Organizasyonla İlgili Özel 

Adlar

Fazîlet-nâme’de 87 kez geçen organi-

zasyonla ilgili 12 özel ad, Tablo 13’te geçme 

sıklığıyla birlikte alfabetik olarak verilmiş-

tir. Aidiyet ve yer bildiren pek çok özel adın 

da organizasyonla da ilişkili olduğu açıktır. 

Her topluluk bir düzen içinde yaşar. Belli 

bir yerde belli kurallarla yaşanır. Tablo 13’te 

Beş, Kırk/Kırklar en çok geçme sıklığına sa-

hip iki özel addır. Manevi âlemin birer orga-

nizasyonudurlar.

Özel ad Sıklığı Özel ad Sıklığı

Beş 28 Rus 1

Dört Ḫalìfe 1 Şām Begligi 1

Ḳırḳ/Ḳırḳlar 28 Üçler 4

Müsülmānlıḳ 2 Üç Yüz/Üç Yüzler 3

Rey Begligi 1 Yedi/Yediler 3, 1

Rūm 10 Yüz/Yüzler 3, 1

Tablo 13. Organizasyonla ilgili özel adlar

Bunlarla ilgili birkaç beyit örnek olarak 

sunulmuştur:

Beş’ün ulusın Üçler’e mülāẓım
Ḳılur Ḥaḳ çün budur taḳdìre lazım

Ḳatarlar Yedi’nüñ ḳuṭbını Biş’e

Yaḳìn ḳādir-durur Ḥaḳ cümle işe

Ulusın Ḳırḳlaruñ Yedi’ye yoldaş

İderler böyle bilgil bunı ḳardaş

Ḳatarlar Üç Yüz’üñ ḳuṭbını Ḳırḳ’a

Kimisi cāme-pūş kimisi ḫırḳa
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Ol Üç Yüz’e bu maḫlūḳun birini

Ḳatarlar bir üründi serverini

Bu resme devri der nūr-ı vilāyet

İderler ḥükm tā rūz-ı ḳıyāmet 

(Tepeli, 2002a:237).

3.5. Dokümanla İlgili Özel Adlar

Metinde 138 kez geçen dokümanla ilgili 

20 özel ad, Tablo 14’te geçme sıklığıyla bir-

likte alfabetik olarak dikkatlere sunulmuş-

tur. Dinî-menkabevi nitelikte bir eser olan 

Fazîlet-nâme’de geçen dokümanla ilgili 

isimlerin çoğu İslami’dir. Zaten ilk sırada 40 

geçme sıklığıyla Kur’an-ı Kerim, ikinci sıra-

da da 23 ile Hadis yer almaktadır.

Özel ad Sıklığı Özel ad Sıklığı

Āyet 15 Ḳul Hüvallāh 1

Bismillāḥiraḥmānirrāhim 1 Raḥmānü’r-raḥìm 1

Fażìlet-nāme, Vilāyet-nāme 11, 2(13) Sebʿa’l-meåānì 3

Furḳān, Kitābullāh, Ḳurʾān, Muṣḥaf 3, 1, 34, 2(40) Sūre-i Nūr u Duḫān 1

Ḫadìå 23 Sūre-i Raḥmān 1

Ḥüseynì 2 1 Ṭāhā 8

ʿİmrān 3 1 Tevrāt/Tevrìt 1, 3(4)

ʿİmrān 4 1 Yāsìn 6

İncìl 12 Zebūr 2

Kerāmet-nāme 1 Sebʿa’l-meåānì 3

Tablo 14. Dokümanla ilgili özel adlar

Bunlarla ilgili birkaç beyit örnek olarak 

sunulmuştur:

Oḳuyan dün ü gün naḳl-i Zebūr’ı

Ne bilsün kim nedür Ḳurʾān-ı nūrı

 

O kim ḳavmine ider naḳl-i Tevrìt

Nice taṣdìḳ ider Ḳurʾān’a āyet

Olar kim diñlediler ḳavl-i İncìl

Ḳaçan idrāk iderler şerʿ-i tenzil

Inanmayan kerāmāt-ı ʿAlì’ye

Ol iḳrār ide mi hergiz Velì’ye

İrişmeyen bu ṣıdḳ u bu ṣafāya

Nice uyar o dìn-i Muṣṭafā’ya 

(Tepeli, 2002a:601).

3.6. Araç Gereçle İlgili Özel Adlar

Fazîlet-nâme’de 50 kez geçen araç ge-

reçle ilgili 4 özel ad, Tablo 15’te geçme sık-

lığıyla birlikte alfabetik olarak dikkatlere 

sunulmuştur. Metinde, savaşçı kişiliğiyle 

simgeleşen Hz. Ali’nin Zü’l-fi kar adlı kılıcıy-

la Düldül adlı atının ilk sıralarda yer alması, 

gayet doğaldır.
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Özel ad Sıklığı Özel ad Sıklığı

Burāḳ 3 Ṣūr 1

Düldül 20 Ẕü’l-fi ḳār 26

Tablo 15. Araç gereçle ilgili adlar

Bunlarla ilgili birkaç beyit örnek olarak 

sunulmuştur:

Meger bir ḳum depe varıdı anda

Çıḳup üstine Aḥmed ol zamanda

Didi gel yā ʿAlū emr itdi Allāh

Hemāñdem didi Lebbeyk ḳudretullāh

Belinde Ẕü’l-fi ḳār altında Düldül

Öñünce bile Ḳanber ol şehe ḳul

Hemān Şāh ol depe üzre bulundı
ʿAlì’yi gör nice erdür bilindi 
(Tepeli, 2002a:278).

3.7. Zamanla İlgili Özel Adlar

Metinde 42 kez geçen zamanla ilgili 2 özel 
ad, Tablo 16’da geçme sıklığıyla birlikte al-
fabetik olarak verilmiştir. Burada sadece biri 
Kıyamet gününe, diğeri Hz. Muhammed’in 
Mirac’a çıkıp Cenabı Allah’la konuştuğu 
zaman dilimine işaret eden iki özel ada yer 

verilebilmiştir.
Özel ad Sıklığı Özel ad Sıklığı

Ḳabe Ḳavseyn 7 Ḳıyāmet 1, Yevmü’l-mezìd 33, 2

Tablo 16. Zamanla ilgili özel adlar

Bunlarla ilgili birkaç beyit örnek olarak 

sunulmuştur:

ʿArşuñ altında ḳalup Cibrìl irişdi Sidre’ye

Ḥāmil-i ʿarş u Melāyikler ḳılurlardı åenā

Ḳābe Ḳavseyn’e irüp gördi cemāl-i Ẕü’l-celāl

Ḳıldı ṭoḳsan biñ kelām ol Ḫālıḳ u Rabbi’l-ʿulā 

(Tepeli, 2002a:364).

3.8. Bilim ve Sanatla İlgili Özel 

Adlar

Fazîlet-nâme’de 30 kez geçen bilim ve 

sanatla ilgili 2 özel ad, Tablo 17’de geçme 

sıklığıyla birlikte alfabetik olarak dikkatle-

re sunulmuştur. Bunlardan üçü müzikte bir 

makam adıdır, biri yazı hattı, diğeri de araç 

gereçte de yer verilen kılıcın adıdır.

Özel ad Sıklığı Özel ad Sıklığı

Ḥicāz 1 Zengūle 1

Ḥüseynì 2 1 Ẕü’l-fi ḳār 26

ʿİmrān 3 1

Tablo 17. Bilim ve sanatla ilgili adlar
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Bunlarla ilgili birkaç beyit örnek olarak 

sunulmuştur:

Süḫan murġı yine ḳıldı ser-āġāz
Ḳılup gülzār-ı nuṭḳ içinde pervaz

Ḥüseynì’den ṭutup rāh-ı Ḥicāz’ı

Dönüp Zengūle’den gösterdi razı

Urup desti zebān açdı terāne

Pes andan başladı bir dāsitāna 

(Tepeli, 2002a:291)

3.9. Diğer Özel Adlar

Diğer özel adlar Cenabı Allah, melekler 

ve Müslümanlıkla ilgili mucizevi durumlar 

olmak üzere 3 başlık altında değerlendirildi.

3.9.1. Cenabı Allah’la İlgili Özel 

Adlar

 Fazîlet-nâme’de 1238 kez geçen ve 

93 farklı ismin kullanıldığı Cenabı Allah 

özel adı, Tablo 18’de geçme sıklığıyla bir-

likte alfabetik olarak verilmiştir. Metinde 

geçme sıklığı açısından Cenabı Allah için en 

çok kullanılan, 562 ile Hak’tır; onu sırasıyla 

135’le Huda, 102 ile Allah takip etmektedir.

Özel ad Sıklığı Özel ad Sıklığı

ʿĀdil 1 Muġnì 1

Aʿlā 1 Muḥìṭ-i ʿĀlem 8

ʿĀlì 1 Muḥyì 1

ʿAlìm 1 Muʿizz 1

ʿĀlim 1 Muḳaddir 2

Allāh 102 Muḳìm 1

ʿAṭūf 1 Muḳìt 1

Bāʿiå 1 Muṣavvir 1

Bārì 1 Mübdi 1

Baṣìr 1 Münevvir 1

Bedìʿ 1 Mürìd 1

Cāmiʿ 1 Müsteʿān 1

Cemāl 1 Müẕill 1

Cemìl 1 Nāfi ʿ 1

Deyyān 2 Rab(b) 9

Faʿāl 1 Rabbi’l-ʿulā 1

Fāʿil 1 Rabbü’l-ʿālemìn 1

Ferd 2 Rabbü’l-ʿibād 3

Fettāḥ 1 Rāfi ʿ 1

Ġaffār 4 Raḥìm 1 7

Ġafūr 1 Rāḥim 2

Hādì 2 Raḥìmā 2
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Ḫāfıż 1 Raḥmān 60

Ḥākim 12 Raḥmeten li’l-ʿālemìn 4

Ḥakìm 1 Rāʾūf 1

Ḥaḳḳ 562 Rāzıḳ 2

Ḥaḳ tebārek 1 Refìʿ 1

Ḫālıḳ 9 Reşìd 1

Ḥayy 20 Rezzāḳ 4

Ḫudā 135 Ṣabūr 1

İlāh 23 Sāmiʿ 1

İlāhì 46 æāniʿ 5

Ḳābıż 1 Semìʿ 1

Ḳadìm 1 11 Settār 1

Ḳadìmì 2 Şehìd 1

Ḳādir 1 47 Şekūr 1

Ḳahhār 3 Tañrı 1 29

Ḳayyūm 1 Tevvāb 1

Kerìm, Kerìmā! 4, 4 Vācib 2

Kibriyā 4 Vahhāb 1

Laṭìf 2 Vāhid 1

Mālikü’l-mülk 1 Vālì 1 1

Mescūd 2 Vāsiʿ 1

Muʿallā 1 Yezdān 35

Mucìb 1 Ẕü’l-celāl 10

Mucìd 1 Ẕü’l-celālì 1

Tablo 18. Cenabı Allah’la ilgili özel adlar

Bunlarla ilgili birkaç beyit örnek 
olarak sunulmuştur:

Ezele yād idelüm Ḥayy ü Ḳadìm’i

Di Bismillāhiraḥmāni’r-raḥìm’i

Ḥakìm ü Ḥākim ü Ḳaahhār-ı ʿālem

Semìʿ ü Sāmiʿ ü Rezzāḳ-ı ādem

Refìʿ ü Ḫālıḳ u Faʿāl ü Fāʿil
Mucìb ü Vāsiʿ ü Tevvāb u ʿĀdil

Muḳìt ü Vāhid ü Fettāḥ u Ḳābıż
Ḥasìb ü Cāmiʿ ü Muġnì vü Ḫāfıż

Baṣìr ü hem Kerìm ü Ẕü’l-celāl ol

Laṭìf ü hem Cemìl ü hem Cemāl ol

Mürìd ü hem Ṣabūr u hem Raʾūf ol

Muʿizz ü hem Müẕill ü hem ʿAṭūf ol

 

Bedìʿ ü Hādi vü Ḳayyūm u Rāfi ʿ
Reşìd ü Mālikü’l-mülk Ferd ü Nāfi ʿ

Münevvir hem Muṣavvir hem Şekūr ol

Şehìd ü Bāʿiå ü Vācib Ġafūr ol
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Mucìd ü Mübdi vü Muḥyì vü Vālì

Virür ḳullarına fażl u kemali

Laṭìf ü Bārì vü Vahhāb u Hādì

Odur ẕikr idegör Rabbü’l-ʿibād’ı

ʿAlìm ü ʿĀlim ü ʿĀlì vü Aʿlā
Muḳìm ü hem Muḳaddir hem Muʿallā

Muḥìṭ-i ʿālem oldur her ṣıfāta
Eger fi ʿle eger esmā-i Ẕāt’a 

(Tepeli, 2002a:97).

3.9.2. Meleklerle İlgili Özel Adlar

Fazîlet-nâme’de 61 kez geçen meleklerle 

ilgili 5 özel ad, Tablo 19’da geçme sıklığıyla 

birlikte alfabetik olarak dikkatlere sunul-

muştur. Tablo 18’den de anlaşıldığı kada-

rıyla Cebrail, 56 geçme sıklığıyla büyük bir 

farkla ilk sıradadır. İkisi birer, biri de iki kere 

geçmiştir. Anlatılardan birinin Cebrail(as.) 

ile ilgili olmasının bunda rolü vardır. Ayrıca 

Cebrail’in, Allah’ın kelâmı Kur’an-ı Kerim’i 

Hz. Muhammed’e getiren olmasının da et-

kisi vardır. 

Özel ad Sıklığı Özel ad Sıklığı

ʿAzrāʾyil 1 Mìkāyìl 1

Cebrāyil, Cebrāyil-emìn, Cebreyil, Cibrìl 26, 1, 12, 

17(56)

Rıḍvān 2

İsrāfìl 1

Tablo 19. Meleklerle ilgili adlar

Bunlarla ilgili birkaç beyit örnek olarak 

sunulmuştur:

Emìn-i vaḥy kim Cebrāyil oldı

Baña Ḥaḳ’dan yaḳìn vaḥyile geldi

Daḫı Mìkāyìl’ün ʿAzrāʾyil’ün hem

Melāyik ulusı İsrāfi l’ün hem 

(Tepeli, 2002a:177). 

3.9.3. Bazı İslami Değeri Olan, 

Olağan veya Olağanüstü Canlı-

Cansız Varlık,  Durum ve Olaylara 

Özgü Özel Adlar1715

Fazîlet-nâme’de 106 kez geçen bu 
türden özel adlarla ilgili 10 özel ad, Tablo 
20’de geçme sıklığıyla birlikte alfabetik 
olarak dikkatlere sunulmuştur.

17 Kırman bu türden özel adları “Olağanüstü Varlık-
lar” başlığa altında ayrıntılı bir şekilde ele almıştır, 
bkz.(2004:367-370).
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Özel ad Sıklığı Özel ad Sıklığı

Burāḳ 3 Ḳıyāmet 1, Yevmü’l-mezìd 33, 2

Düldül 20 Sidre/Sidre’l-müntehā 2, 3

Ḥacere’l-esved 1 Ṣūr 1

Ḥıṣā/Ẓıll-ı Ḥıṣā 1, 6 Şaḳḳu’l-ḳamer 1

Ḳabe Ḳavseyn 7 Ẕü’l-fi ḳār 26

Tablo 20. Bazı İslâmî değeri olan olağan veya olağanüstü canlı-cansız varlık, durum ve olaylara 

özgü özel adlar

Bunlarla ilgili birkaç beyit örnek olarak 

sunulmuştur:

Ḥacerü’l-esved’e ḳarşu sücūdı

Çü gördi ḳılmış ol arı vücūdı

Ṣanemler cümlesi feryād ḳıldı

Yüzi üzre ḳamu düşdi yıḳıldı

Nūrıla oldı rūşen Kaʿbetullāh

Ḳadem baṣduḳ mülke ḳudretullāh 

(Tepeli, 2002a:123).

4. Sonuç ve Öneriler

Girişte, çalışmanın kaynağı niteliğinde 

Fazîlet-nâme ve çevirmeni/yazarı Yemînî 

hakkında kısa bilgi verildikten sonra özel 

adlarla ilgili alan yazın tartışması yapıl-

dı. İnsan, aidiyet, coğrafya, organizasyon, 

doküman, araç-gereç, zaman, bilim-sanat 

ve diğer olmak üzere 9 ana başlık altında 

Fazîlet-nâme’de geçen özel adlar alt başlık-

lara da ayrıldı ve bunlar, her alt başlık altın-

da tablolaştırılarak sunuldu.

Sonuç olarak; yaklaşık 7408 beyitlik 

Fazîlet-nâme’de her beyitte ortalama 10 

kelime olduğu düşünülürse toplam 74.080 

kelime vardır. Tepeli(2002b)nin Gramatikal 

Dizin’inden tespit edildiği kadarıyla yakla-

şık 4663 madde başı bulunmaktadır. Bunla-

rın 654’ünü özel adlar oluşturmaktadır. Bu 

654 isim, 399 farklı özel varlık için kullanıl-

mıştır. Bunların geçme sıklığı ise 6433’tür.

Özel adlar Özel varlığın kendisi Özel varlığın göstereni Geçme sıklığı

İnsanla ilgili 230 385 3920

Aidiyetle ilgili 53 61 421

Coğrafyayla ilgili 57 68 340

Organizasyonla ilgili 12 12 87

Dokümanla ilgili 20 24 138

Araç-gereçle ilgili 4 4 50

Zamanla ilgili 2 3 42

Bilim ve sanatla ilgili 5 5 30

Diğer 16 112 1405

GENEL TOPLAM 399 654 6433

Tablo 21. Özel adlarla ilgili genel değerlendirme
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Özel adların içerisinde insanla ilgili özel 

adlar, 230 özel varlığın 385 farklı kelimey-

le ifade edilmesi ve 3920 geçme sıklığıyla 

diğerlerine büyük bir fark atmıştır. İnsanla 

ilgili özel adlar arasında da Hz. Ali’yle ilgili 

adlar, onun biyografi si niteliğindeki Fazîlet-

nâme’de büyük bir yere sahiptir. Temelde 

Hz. Ali’yi öncelikle içinde yaşadığı inanca, 

topluma ve döneme bağlı olarak değerlen-

dirmek gerekir. Dolayısıyla Hz. Ali İslam 

peygamberi Hz. Muhammed’in amcasının 

oğlu ve damadıdır, yani Ehl-i beyt’tendir. 

Hz. Muhammed’in soyu onunla sürmek-

tedir. Ayrıca Dört Halife’nin sonuncusu-

dur. Çocuk yaştan başlayarak ömrü Hz. 

Muhammed’in hemen yanı başında geçmiş, 

dolayısıyla Asr-ı saadet döneminde bütün 

olayların içinde yer almıştır. Hayatı cenkler-

le geçmiş, gözü pek bir kahramandır; yani 

geniş bir şahıs kadrosunun içinde yaşamış-

tır. Ayrıca sadece cismani bir varlık olarak 

değil de ruhani ve mitolojik bir varlık ola-

rak da düşünüldüğünde, bu şahıs kadrosu 

daha da artmıştır. Bunlardan birçoğu da bü-

yük ölçüde Fazîlet-nâme’ye dahil olmuştur. 

Dolayısıyla özel adların içerisinde Fazîlet-

nâme’de hem çeşitlilik hem de geçme sıklığı 

açısından tartışmasız bir ağırlığa sahiptir

Şekil 6. En çok geçme sıklığına sahip bazı özel adların yüzdelik dağılımı
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Şekil 6’dan da anlaşılacağı üzere 6433 

defa geçme sıklığına sahip özel adların içeri-

sinde Hz. Ali % 23 ile ilk sıradadır. Başkahra-

man olarak böyle bir sonucun çıkması gayet 

doğaldır. Hem yazanın hem de başkahraman 

Hz. Ali’nin içinde bulunduğu İslam inancı 

doğrultusunda da Cenabı Allah’ın %19’la 

ikinci, ardından da Hz. Muhammed’in de 

%15’le üçüncü sırada olmaları, sürpriz sa-

yılmamalıdır.

Hz. Ali’nin biyografi si niteliğindeki 

Fazîlet-nâme üzerine iki doktora çalışması 

yapılmasına rağmen hâlâ araştırılması gere-

ken pek çok nokta bulunmaktadır. Dilci ve 

edebiyatçı dikkatiyle hazırlanan iki önemli 

çalışmanın yanı sıra, Fazîlet-nâme’ye özel-

likle sosyolog, ilahiyatçı ve tarihçi dikkatiy-

le bakılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
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Doğan KAYA1

ÖZET

Cönkler, Türk halkbiliminin ve bilhassa 

âşık edebiyatının en önemli yazılı kaynakla-

rındandır. Muhtelif kütüphanelerde ve yur-

dun değişik yörelerinde muhtelif şahısların 

elinde bulunan bu cönklerde âşıklarımızın 

pek çok şiiri, gün yüzüne çıkmayı bekle-

mektedir. Özel arşivimizde de otuz beş adet 

cönk bulunmaktadır ve çoğunluğu Sivas ve 

Tokat’a bağlı Alevî-Bektaşî köylerinde tu-

tulmuştur. Bu çalışmamızda işte bu cönk-

lerin tanıtımı yapılmış ve mevcut şairler bir 

dizin hâlinde ilim âlemine tanıtılmaya çalı-

şılmıştır.

Anahtar kelimeler: Cönk, Alevî-Bektaşî, 

Şair, Âşık Edebiyatı.

ABSTRACT

Conks are one of the most important 

written sources of Turkish folklore and es-

pecially the asik literature. In these conks, 

which are preserved in several libraries and 

people around the country, many of the po-

ems of our asiks are waiting to be discove-

1 Dr., Sivas C.Ü. Edb. Fak. Türk Halkbilimi Öğr. Üyesi. 
drdogankaya@gmail.com / www.dogankaya.com

red. There are thirty-fi ve conks in our priva-

te archieve and most of them were preser-

vered in Alevi-Bektasi villages of Sivas and 

Tokat. In this paper, these conks and the 

existing poets have been introduced to the 

science world.

Key Words: Conk, Alevi-Bektashi, Po-

ets, Asik Literature.

Cönk, başta halk şairlerinin şiirleri ol-

mak üzere çeşitli folklorik bilgilerin kayde-

dildiği ve uzunlamasına açılan (tulanî), sırtı 

dar, ensiz, deri kaplı deftere verilen isimdir. 

Benzerliğinden ve şeklinden dolayı bu def-

terlere sığırdili, danadili bazen de dil mecmua 

denildiği de olmuştur.Sözgelişi bir cönkte 

şu ifadeye rastlanılmıştır: “Hoca Nasreddîn 

Efendi, Akşehir Gölü’nde yıkanmak için soyun-

duğu sırada, cebinden küçük bir dil mecmû’a 

düşmüş.”

Bazı kayıtlarda cönk yerine beyaz-ı büzürg 

ifadesi kullanılmıştır.Aydınlar da bu defter-

lere sefi ne-kâri demişlerdir. Azerbaycan’da 

aydınların evlerinde saklanan bu tip def-

terlere “bayaz” denirdi. Bayazda seçme şiir 

parçaları, dualar, ailenin hayır-şerrine (do-

ğum, ölüm, evlenme, sefere çıkma…) dair 

kayıtlar ve tarihler bulunurdu.

CÖNKLERDEN GÜN IŞIĞINA

FROM CONKS TO DAYLIGHT
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Kelimenin milliyeti hakkında iki görüş 

vardır. Birinci görüş kelimenin Cava ve Ma-

laya dillerindeki “conk” sözü ile ilgilidir. 

İkinci görüşün sahibi Aka Seyyid Muham-

med Ali’ye göre ise kelimenin aslı Türkçedir 

ve “türlü konuların özellikle çeşitli şairlerden 

seçilmiş şiirlerin yazılı olduğu kitap veya defter” 

anlamına gelir. Muhammed Ali, bunun ya-

nında cönke “büyük gemi, fakirlerin kullan-

dığı satrançlı çul ve kilim, büyük nesne” an-

lamlarını da verir. Şeyh Süleyman Efendi’nin 

Lugat-i Çağatay ve Türkî-i Osmanî ese-

ri, Hüseyin Kâzım Kadri’nin Büyük Türk 

Lügati’nde ve Ziya Şükün’ün Farsça-Türkçe 

Lügat’inde de cönke aşağı yukarı aynı an-

lamlar verilmiştir. Veled Çelebi (İzbudak) 

de bu kelimenin “Tespit etmek, derlemek, 

ciltlemek” anlamına gelen “cönemek, cönle-

mek, cünlemek” fi ilinden türemiş olduğunu 

ileri sürmüştür. Cönk kelimesi, Türkçede 

XV. yüzyıldan itibaren kullanılmıştır.

XVII. yüzyıl divan şairlerinden Nev’i-

zâde Ataî’nin hamsesinde cönklerle ilgili 

şöyle bir beyit geçmektedir:

Çıkarup cöngünü bir ehl-i sühan 

Şah-ı gül gibi heman koynundan

Bu ifadeye bakılırsa cönk sadece halk 

şairleri tarafından değil, klasik şairlerce de 

kullanılmıştır. Millî Kütüphane’deki mev-

cut cönklerin en eskisi hicrî tarihle 1200’lü 

yıllara aittir. 

Cönkler, âşık edebiyatının ve önceki de-

virlerin sözlü folklor ürünlerinin yazıya dö-

nüşmüş örneklerini içine aldıkları için en de-

ğerli başvuru kaynaklarıdır. Daha ziyade şiir-

leri ihtiva etmekle beraber, tamamının böyle 

olduğu söylenemez. İçinde bazı dinî bilgile-

rin, hutbe ve vaaz notları gibi mensur metin-

lerin bulunduğu cönkler de yok değildir. 

Cönklerin genel özellikleri şöyle özetle-

nebilir: 

Genellikle “Besmele” ile başlanılır.1. 

Belli bir ebadı yoktur ve her cönkün 2. 

ebadı farklıdır. Söz gelişi; 5x10 cm., 

15x23 cm. ebadında olabilirler.Yap-

rakları dikine açılır.

Birden fazla kişi tarafından yazılmış 3. 

olabilir.

Yaprak sayıları ise 10 ilâ 300 arasında 4. 

değişir.

Çoğunda sayfa rakamı yoktur.5. 

Aralarında koparılmış sayfalara ya-6. 

hut cönkü okuyanlarca boş kısımla-

rına yazılmış özel notlara rastlanılır. 

Önceki yüzyıllara ait cönklerin 7. 

kâğıtları daha temiz ve iyi terbiye 

edilmiştir. Sonraki yüzyıllarda tu-

tulmuş cönklerin kâğıtları ise kirli, 

kalın ve kaba fi ligranlıdır. XIX. ve 

XX. yüzyıla ait cönklerinin kâğıtları 

ise pembe, krem, sarı, turuncu, mavi, 

mor renkte olup aharlıdır. Önceki 

yıllara ait cönklerde ise aharlı kâğıda 

sahip cönklere pek rastlanılmaz. Ge-

nellikle “Alikurna” yahut “Abadî” 

adı verilen kâğıt kullanılır.
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Cönklerde, halk şiirinin dışında di-8. 

van şairlerinin şiirleri, ilaç tarifl eri, 

gelecek ve nazarla ilgili bilgiler, bil-

meceler ve çözümleri, yemek tarif-

leri, kişilerin doğum ve ölüm tarih-

leri, alacak-verecek hesapları, halk 

hikâyeleri, Karagöz metinleri, rüya 

tabirleri, hutbeler, mevizeler, dualar 

ve salâvatlar; seyir-name, fal, büyü, 

tılsım ve muskalar, ay tutulması, 

büyük yangınlar ve sel felaketleri, 

vefkler, mektuplar, tarihî olayları 

açıklayan kayıt ve tarihler ile teker-

lemeler görülür. Bu bakımdan cönk-

ler, içinde her türlü mal bulunan ge-

milere benzetilmiştir.

Şiirler, yazan kişinin bilgi eksikli-9. 

ğinden, unutkanlığından yahut özel 

tavrından dolayı kimi zaman ölçü-

süz olabilmektedir. 

Şiirlerin çoğunun sonunda 10. temmet 

yazılıdır. Başlarına da çoğu zaman 

türkü, ilahî, koşma, şarkı, gazel gibi 

şiirin türünü belirten başlık yazılır; 

ancak bilgisizlikten kaynaklanan 

yanlış isimlendirmeler de görülür. 

Genellikle şairin adının geçtiği keli-11. 

menin üstü çizilidir. 

Bazılarında parçanın altında henüz 12. 

ne anlama geldiği bilinmeyen (kâf ve 

yâ) ibaresi vardır. 

Çoğunlukla siyah, kahverenginin 13. 

çeşitli tonlarında ve nadiren kırmı-

zı deriyle kaplıdır. Hatta cilt kapağı 

deri olmayanları dahi vardır ki bun-

lar genellikle köylerde tutulmuştur. 

Genellikle tezhipsizdir, ancak bazı-14. 

larında eğri büğrü cetvel ve satır çiz-

gileri, kaba nakışlar görülmektedir. 

Az da olsa bazı cönklerde halk tarzı 

resim, şekil ve motifl er görülür.

Büyük şehirlerde yazılmış olan 15. 

cönklerdeki yazıların çoğu okunaklı 

ve güzel hat ile yazılmıştır. Anadolu 

köylerinde tutulan cönklerin yazı ve 

imlâsı bozuktur. Cönklerdeki imlâ 

hususu başlı başına incelenmesi ge-

reken konudur ve imlâ özellikleri 

onlarca madde altında toplanabilir; 

ancak dikkat çekici olanları şöyle sı-

ralayabiliriz:

Ağız özellikleri etkisiyle ünsüz-• 

lerin yer değiştirilerek yazıldığı 

görülür: (Örnek: kalbimiz yerine 

gablimiz gibi).

Asıl harf yerine başka harfl er • 

kullanılmıştır: (Örnek: gurur ye-

rine kurur, gurbet yerine kurbet, 

sorgu yerine sorku, gürbüz yerine 

gülbüz, nefs yerine nevs gibi).

Asıl imlâda “dal, re” ve “zel” vs. • 

gibi harfl er kendisinden sonra 

gelen harfl erle bitiştirilmezken, 

cönklerde bitiştirildiği görülür.

Tamlamalarda ilk kelimeden • 

sonra fazladan “ye” harfi  yazıl-

mıştır.

Kimi zaman kelimenin bünye-• 

sindeki harfl er yazılmamıştır: 



84

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

(Örnek: doğruluk yerine toruluk 

gibi).

Bazı kelimeler konuşulduğu • 

gibi yazılmıştır: (Örnek: ark yeri-

ne hark, rahat yerine ırahat, rağbet 

yerine ırağbet gibi).

Bu çalışmamızda biz, arşivimizde bulu-

nan otuz beş cönkün tanıtımını yapacağız. 

Hazırlığı yıllar boyu süren ve bu çalışmada 

tanıtımını yapacağımız cönkler, çoğunluk-

la Alevî-Bektaşî inanca sahip olan köylerde 

tutulduklarından dolayı bu inanç etrafında 

gelişen Alevî-Bektaşî edebiyatı ve âşık ede-

biyatı alanında çalışma yapacak olanlara 

kılavuz olma vazifesi görecek olan bir çalış-

ma olmuştur. Bundan sonra yayımlamayı 

düşündüğümüz makalelerde, daha çok söz 

konusu cönklerde yer alan ve pek üzerinde 

durulmamış olan şairlere yer vermeyi dü-

şünmekteyiz.

Adından söz ettiğimiz cönkler şu nite-

likleri taşımaktadır:

1 Numaralı Cönk: 

11x17 cm. boyutundadır. Son sayfadaki 

“İmam Musa-yı Kâzım sultan-ı zîşan evladla-

rından lakabı Küçük Gariboğlu demekle meşhur 

kaza-yı Divriği 1296 (M. 1880)” ifadesinden 

anladığımıza göre cönkü, Divriğili Küçük 

Gariboğlu yazmıştır. Tamamında aynı yazı 

karakteri vardır. Yandan dikişli olup def-

ter şeklinde açılmaktadır. Cönk toplam 68 

yapraktır. Her şiirin sonuna alt alta üçgen 

oluşturan çizgiler çekilmiştir. Cönkün aslı 

Divriği’nin Karakale köyündeki Hüseyin 

Demirtaş’ta bulunmaktadır. Cönkte şu şair-

lerin 78 şiiri yer almaktadır: Aşıkî, Bende, De-

demoğlu, Dertli, Derviş Ali, Er Mustafa, Fedayî, 

Gevheri, Hayri, Hüseyin, İsmail, Kul Himmet, 

Kul Himmet Üstadım, Niyazî, Pir Sultan Abdal, 

Sadık, Sefi lî, Sıtkı, Sultan Hatayî, Şah Hatayî, 

Veli, Viranî, Viranî Abdal.

2 Numaralı Cönk: 

Boyutu 12x18 cm.’dir. Toplam 62 yap-

raktan oluşmaktadır. Bazı mısraların üstü 

kırmızı renkli kalemle çizilmiştir. Yazıların 

mürekkebi aynı tonda değildir. Son yapra-

ğında şöyle bir ibare vardır: “Üçpınar karye-

sinde Mansur oğlu Veli Efendi’nin mecmuası-

dır. Sene 1335 (M. 1919)”. Oldukça yıpranmış 

olup cilt kapakları yoktur. İçinde şu şairlerin 

78 adet şiiri yer almaktadır: Abdal Pir Sultan, 

Âşıkî, Bâki, Bende, Cafer Oğlu, Celalî, Cemalî, 

Dedemoğlu, Dertli, Derviş Ali, Derviş Süley-

man, Fevzi, Gulâm, Gulam Kul, Halil, Hasretî, 

Hatayî, Hilmî, Hüseyin, İsmail, Kalender, 

Kanberî, Kul Himmet, Kul Himmet Üstadım, 

Kul Mustafa, Nesimî, Niyazî, Noksanî, Sadık, 

Şah Hatayî, Sefi l Ali, Sefi l Mehmet, Sırrı, Sofi  

Oğlu, Sultan Hatayî, Teslim Abdal, Ülfetî, Veli, 

Viran Abdal, Virânî.

3 Numaralı Cönk: 

11x23,5 cm. boyutundadır. 29 yapraktır. 

Sayfaları lekelidir. XX. yüzyılın başlarında 

Divriği’de yazıldığı tahmin edilmektedir. 

Düzenleyen kişi ve düzenlendiği tarih hak-

kında herhangi bir bilgi yok. Şiirlerin hepsi 

nefes nazım türüyle yazılmıştır. Bazılarının 

şairi belli değildir. Alevî- Bektaşî şairleri ço-
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ğunluktadır. Başından sonuna kadar aynı 
yazı ile yazılmıştır. İçinde 26 âşığın 64 şiiri 
bulunmaktadır. Şiirlerine yer verilen başlıca 
âşıklar şunlardır:Abdal Musa, Abdal Pir Sul-

tan, Ahi, Ali Dede, Baba İbrahim, Balım Sultan, 

Budala, Cafer Abdal, Deli Şükrü, Dertli Kem-

ter, Derviş, Derviş Ali, Derviş Hüseyin, Geda 

Müslî, Hacı Recep, Hatayî, Herdemi, Hüseyni, 

Kaygusuz, Kemter, Kul Himmet, Meczub Ab-

dal, Musa Dede, Pir Sultan, Pir Sultan Abdal, 

Rahmi, Sefi l, Sefi l Sersem, Seyyid, Seyyid Dede, 

Şah Hatayî, Teslim Abdal, Veli Dede.

4 Numaralı Cönk:  

Cönkün aslı Kangal’ın Karanlık köyün-
deki Ali Ekber Öztürk’tedir. 16x20 cm. bo-
yutunda olup 29 yapraktır. 1331 (M. 1915) 
yılında Kangal’ın Karanlık köyünde ya-
zılmıştır. Cönkte 26 şaire ait 58 şiir bulun-
maktadır. Şiirlerine yer verilen başlıca şair-
ler şunlardır:Budala, Deli Boran, Fedaî, Feyzî, 

Fuzulî, Hasretî, Hatayî,Hulkî, İrfanî, Kemterî, 

Kul Himmet, Muradî, Mehemmed, Nesimî, 

Noksanî, Pehlül Divane, Pir Sultan Abdal, Sa-

dık, Sefi l Kul Himmet, Sefi l Mehmet, Şi’rî, Veli, 

Viranî, Visalî.

5 Numaralı Cönk: 

Cönkün aslı Divriği’nin Höbek köyün-
deki Veli Gökçe’dedir. 29 yaprak ve 10 x20 
cm. boyutundadır. 1290 (M. 1874) yılında 
Divriği yöresinde yazılmıştır. İçinde; Âşıkî, 

Dedemoglu, Dertli, Derviş Ali, Gani Baba, 

Gevherî, Hatayî, İsmail, Kemter Himmet, Kem-

ter, Kul Himmet, Kul Sevindik, Nesimî, Niyazî, 

Öksüz, Seyyid Nesimî, Seyyid Seyfi , Türabî, 

Viranî gibi şairlerin 38 şiiri yer almaktadır.

6 Numaralı Cönk: 

Divriği’nin Höbek köyünde tutulduğu 

sanılmaktadır. Aslı Derviş Aslandoğan’dadır. 

18 yaprak ve 16x22 cm. boyutundadır. XIX. 

yüzyılın sonlarında yazıldığını tahmin ede-

biliriz. İçinde on dokuz şairin 31 şiiri bulun-

maktadır. Sözkonusu şairler şunlardır: Ab-

dal Pir Sultan, Budala, Dedemoğlu, Derviş Ali, 

Hatayî, Hilmi Dede, Hüseyin, İsmail, Kemter, 

Kul Himmet, Kul Himmet Üstadım, Behlül Di-

vane, Rıza Tevfi k, Sadık, Senem, Nesimî, Teslim 

Abdal.

7 Numaralı Cönk: 

İlk ve son sayfaları eksik olan bu cönk 

tahminimize göre XIX. yüzyılın ortalarında 

tutulmuştur. Aslı, Divriği’nin Karakale kö-

yündeki Hüseyin Demirtaş’tadır. Cönk, 14,5 

x 21,5 cm. boyutundadır. Toplam 123 yap-

raktır. İçinde 40 şairin 140 şiirine yer veril-

miştir. Bu şairlerin başlıcaları alfabetik sıra 

ile şunlardır: Asrî, Arif, Âşık Umman, Budala, 

Cafer, Cefaî, Derviş Ali, Dertli, Dedemoğlu, Deli 

Boran, Fedaî, Feryadî, Gedaî, Gevherî, Gulamî, 

Hasretî, Hatayî, Hüseyin, İsmail, Kul Himmet, 

Kul Himmet Üstadım, Kul İsmail, Kul Sevindik, 

Miratî, Nesimî, Noksanî, Pir Sultan Abdal, Sa-

dık, Sefi l Ahmet, Sefi l Ali, Sefi l Edna, Sıtkı, Sırrı, 

Şem’î, Şi’rî, Teslim Abdal, Veli, Viranî,. Visalî.

8 Numaralı Cönk: 

79 sayfadan ibaret ve yandan dikiş-

li olup boyutu 12x17 cm’dir. İki farklı yazı 

vardır. Yazıldığı yıllara ait her hangi bir ka-

yıt yoktur; ancak içinde yer alan şairlerden 
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ve kâğıdın özelliğinden dolayı XX. yüzyılın 

başlarında tutulduğunu tahmin edebiliriz. 

Cönkte yer alan şairlerin başlıcaları alfabe-

tik sıra ile şöyledir: 

Âşık Muhammed, Dertli, Fakir Edna, 

Fedayî, Hüseyin, İbrahim, İsmail, Kemterî, Kul 

Fakir, Kul Himmet, Kul Pervane, Mahzunî, 

Muhammet Mehdî, Muhlisî, Nesimî, Noksanî, 

Sadık Musa, Sefi l Ali, Sefi l Sadık, Selmanî, Şah 

Hatayî, Veli, Viranî.

9 Numaralı Cönk: 

Tokat kaynaklı olup Abdül-

fettah Mahallesi’nde oturan Deli 

Mehmetoğulları’ndan Mustafa oğlu Hasan 

Emirî Ahmet tarafından 1320 (1904) yılında 

tutulmuştur. Cönkün tamamında; 135 yap-

rak içinde, 54 şairin 146 şiiri bulunmaktadır. 

Şairlerin pek çoğu Alevî-Bektaşî inanca sa-

hiptir. Ayrıca mahlası belli olmayan 12 şiir 

kayıtlıdır. 2-15. yapraklarda maniler bulun-

maktadır. Cönkün sonlarına “Geyik Desta-

nı” yazılmıştır. Abdal, Ali Hubiyar, Âşık, Ab-

dal Dede, Aşkî, Âşık Hasan, Âşık Garib, Azizî, 

Budala, Can Hatayî, Dehman, Deli Boran, 

Dertli Kerem, Dedemoğlu, Deruni Baba, Derviş 

Ahmed, Derviş Musa, Derviş Ena.ş, Derviş Ali, 

Em’rullah, Fuzulî, Hatayî, Hüseyin, Hüseyin 

Abdal, Kul Himmet,Kul Himmet Üstâd, Kara-

caoğlan, Kaygusuz, Kul Yusuf, Mir’ati Baba, 

Nihani Baba, Noksanî, Nutkî, Pir Sultan Ab-

dal, Sefi l Ahmed, Sefi l Ali, Sefi l Mehmed, Sey-

yid, Sefi l Hasan, Sefi l Öksüz, Sefîlî, Sefi l Türabi, 

Sürûrî; cönkte şiirleri yer alan şairlerdir.

10 Numaralı Cönk: 

Adı geçen cönk 13x16 cm. boyutunda 

olup 54 yapraktır. Divriği yöresinde tutul-

muştur ve cönkün orijinali Divriği Anza-

ğar köylü Garip Tuncer’de bulunmaktadır. 

Cönkte 42 âşığa ait 87, söyleyeni bilinmeyen 

10; toplam 97 şiir mevcuttur. Genellikle XIX. 

ve daha önceki yüzyılda yaşamış şairlerin 

şiirlerine yer verildiği göz önünde tutulursa, 

cönkün en geç XIX. yüzyılda tutulduğunu 

söyleyebiliriz. Cönkte şiiri yer alan âşıklar 

şunlardır: Âşıkî, Ârifoğlu, Abdal, Budala İsma-

il, Derviş Süleyman, Dertli, Dedemoğlu, Esirî, 

Eşrefoğlu, Fedayî, Gevherî, Hasretî, Hatayî, 

Hüseynî, Kusurî, Kul Sıtkı, Kul Mustafa, Kul 

Himmet Üstâd, Kul Fakir, Kemter, Noksanî, Pir 

Sultan Abdal, Sultan Muhammed, Sofi oğlu, Se-

fi l Öksüz, Sefi lî, Sadıkî, Şîr’î, Türabî, Teslimoğ-

lu, Teslim Abdal, Velî, Viran Abdal.

11 Numaralı Cönk: 

11x17 cm. boyutunda ve 11 yapraktır. 

Divriği yöresinde tutulmuştur. Aslı, Divri-

ği Anzağar köyündeki Garip Tuncer’de bu-

lunmaktadır. Cönkte, 8 âşığın 19 şiiri yer al-

maktadır. Bu âşıklar;Dertli, Derviş Ali, Feyzî, 

Hatayî, Kul Himmet, Kuddusî, Kul Hüseyin, 

TeslimAbdal’dır.

12 Numaralı Cönk: 

R. 1316 (M. 1900) yılında Divriği’nin 

Venk köyünde tutulmuş olan bu cönk, 9x23 

cm. boyutundadır. Orijinali Divriği’nin 

Mursal köyündeki Kalaycı Kamber’dedir. 

55 yaprak olan cönkte, 30 şairin 99 şiir bu-
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lunmaktadır. Adı geçen şairler şunlardır. 

Ali, Dertli, Dertli Kemter, Deli Boran, Esirî 

Baba, Feyzî, Gevherî, Hasan Dede, Hasan Paşa, 

Hatayî, Hüseyin, İsmail, Kabulî Baba, Kalender 

Baba, Karacaoğlan, Kemter, Kul Himmet, Kul 

Himmet Üstadım, Kul Safi , Kusurî, Nesimî, 

Noksanî, Pir Mehmet, Pir Sultan Abdal, Sadık 

Baba, Şem’î, Teslim Abdal, Veli, Viranî, Zekâyî.

13 Numaralı Cönk: 

R. 1325 (M. 1909) tarihinde Divriği’de 

tutulmuştur. 11.5 x19 cm. boyutundadır. 37 

varak olan bu cönkün aslı Kutlu Özen’de 

bulunmaktadır. İçinde 18 şairin 34 şiiri 

bulunmaktadır. Şairlerin adları şöyledir. 

Askerî, Can Hatayî, Fakirî, Gevherî, Hüseyin, 

Kul Himmet, Kul Himmet Üstadım, Noksanî, 

Nesimî, Pirî, Seyyid Süleyman, Sırrı, Viranî / 

Viranî Abdal, Zuhurî.

14 Numaralı Cönk: 

Divriği yöresinde tutulmuştur 8x12 

cm. boyutunda olup 59 sayfadan ibaret-

tir. XIX. yüzyıl sonlarında yazıldığını tah-

min etmekteyiz. İçerisinde yer alan şairler 

şunlardır:Dedemoğlu, Derviş Ali, Derviş Sü-

leyman, Hatayî, Hüseyin Kul Himmet, Mu-

hammed, Şah Hatayî, Yemini, Zuldan Hatayî.

Şiirlerin çoğunun altında Arapça “temmet” 

kelimesi bulunmaktadır

15 Numaralı Cönk:

İçinde 13 şiir vardır. 15 yaprak ve 12,5x28 

cm. boyutundadır. Üç şiirin sahibi belli de-

ğildir. Cönkte şu şairlerin şiirleri bulun-

maktadır: Abdi, Abdülkadir, Hafızî, Hüseynî, 

Hüsnî, Hüsnî Efendi, Kâzım, Rıza, Seyranî, 

Seyyitoğlu, Türabi. Ayrıca bir mani ve birçok 

müfret bulunmaktadır.

16 Numaralı Cönk: 

Toplam 28 yapraktır. 11,5x22,5 cm. bo-

yutunda olup kim tarafından ne zaman ya-

zıldığı hususunda herhangi bir bilgi yer al-

mamaktadır. Ele alınan şairler göz önünde 

tutulursa, XIX. yüzyılda yazıldığı düşünüle-

bilir. Cilt kapakları yoktur. Şiirler “tamam” 

ibaresi ile bitirilmiştir. Cönkün orijinali özel 

kitaplığımızda bulunmaktadır. Cönkte şiir-

leri bulunan şairler şunlardır: Azbî, Garîbî, 

Harâbî, Hasretî, Kalender Abdal, Kamberî, Pir 

Sultan Abdal, Selîmî, Seyfî, Şehîdî, Türâbî, 

Zâhir, Virânî.

17 Numaralı Cönk: 

R. 1354 (M. 1938) yılında düzenlenmiş-

tir. 40 yaprak ve 10x15 cm. boyutundadır. 

Birkaç kişi tarafından kaleme alınmıştır ve 

bu kişilerin kim olduğu belli değildir. Şiir-

lerin sonunda “temmet” bulunmaktadır. 

Cönkte şu şairlerin şiirleri vardır: Âşık Ömer, 

Eşrefoğlu Rûmî, Zâifî, Yunus Emre, Tevruzî, 

Nûrî, Sûzî, Şemsî, Fazlî, Hâfızî, Muhibbî, Mu-

hiddin, Nakşî, Nesîmî, Niyazî. Bu arada pek 

çok şiirin sahibi belli değildir ve çok sayıda 

da mani vardır.

18 Numaralı Cönk: 

Yazıldığı tarih bili değildir. 89 sayfadan 

ibaret olup 10,5x21 cm. boyutundadır. Dü-



88

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

zenleyen şahsiyet hakkında da bilgi içerme-

mektedir. Birden fazla yazı tipi bulunması 

şiirlerin farklı kişiler tarafından kaleme alın-

dığını göstermektedir. İçinde şiirleri bulu-

nan şairler şunlardır: Âşık Ömer, Gevherî, Hü-

seyin, Kuddûsî, Ali, Mehmet, Derunî, Sürurî, 

Halil, Yunus, Kâtibî. Bunların yanında çok 

sayıda mahlassız şiir ile mâni, semaî, gazel, 

münacaat, şarkı ve müfretler de bulunmak-

tadır. 13, 14, 32, 33, 36, 47 ve 63. cönkün bazı 

sayfaları da boştur.

19 Numaralı Cönk: 

8.5x19cm boyutlarında ve 90 yapraktır. 

Kahramanmaraş ili civarında düzenlenmiş-

tir. Cönkün tamamında tek tip yazının bu-

lunması, cönkün bir kalemden yazıldığını 

göstermektedir; ancak düzenleyen kişi ve 

düzenleme tarihi hakkında herhangi bir ka-

yıt yoktur. Cönkte aşağıda adlarını kaydetti-

ğimiz şairlerin şiirlerinin yanında mahlassız 

şiirler, mâniler ve müfretler de yer almak-

tadır. Cönkte şiiri olan şairlerin başta gelen-

leri şunlardır: Ali Bey, Âşık, Beyoğlu Dertlî, 

Duran, Emrah, Fehmî, Fermânî, Garip Serhat, 

Gevherî, Gülşenî, Hâfız, Hamdî, İlbend, İlmî, İs-

mail, İzzet, Karacaoğlan, Kâtibî, Kerem, Kuloğ-

lu, Leylâ, Mâhir, Mehmed, Mustafa, Nevruzî, 

Niyâzî, Nuzûli, Rıza, Sâidî, Süreyya, Şemî, 

Şevkî, Şirâzî, Yunus, Zâifî, Zârifî.

20 Numaralı Cönk: 

Gürün’ün Külahlı köyünden Cafer 

Kaplan’da bulunmakta olup 117 yapraktır. 

XIX. yüzyılda tutulmuştur. Yazısı okunaklı 

ve düzenlidir. Cönkte iki ayrı yazı karak-

teri vardır. Şiirlerin dışında münacat, Hz. 

Muhammed’den şefaat dileme, Kur’an-ı 

Kerim’den ayetler, Kerbela olayı, Miraç ha-

disesi ve öğütler yer almaktadır. Cönkte yer 

alan şairler ise şunlardır: Abdal Pir Sultan, 

Aşıkî, Âşık Muhammed, Âşık Hüseyin, Biçare 

Kalender, Can Hatayî, Dedemoğlu, Dertli, Der-

viş Ali, Fevziya, Fuzulî, Hakkı, Hatayî, Hatice 

Mihrap, Hulki Hüseyin, Hüseyin, İsmail, Kalen-

der, Kemter, Kul Hasan, Kul Himmet, Kuddusî, 

Kusurî, Muhammed, Nesimî, Noksanî, Pir Sul-

tan Abdal, Sadık, Sefi l Abdal, Sefi lAli, Seyyid 

Budalam, Seyyid Nesimi, Seyyid Nizamoğlu, 

Sultan Hatayî, Şah Hatayı, Şekür, Nizamoğlu, 

Teslim Abdal, Veli, Viranî-Viranî Abdal-Viranî 

Derviş, Yeminî.

21 Numaralı Cönk: 

Düzenlendiği tarih ve yazan kişi hak-

kında herhangi bir bilgi yoktur. 23 yaprak ve 

12x24 cm. boyutundadır. İçinde 29 şiir kayıt-

lıdır ve bunların sekizi mahlassızdır. Ayrıca 

müfret, mani ve türküler de bulunmaktadır. 

Yazı farklılıklarından birkaç kişinin kaleme 

aldığı anlaşılmaktadır. Cönkte şiirleri bu-

lunan şairler şunlardır: Abdi, Âşık Mustafa, 

Âşık Ömer, Derviş Dede, Gevherî, Hilmi, Kul 

Mustafa, Mustafa, Ömer, Yunus, Yunus Emre. 

22 Numaralı Cönk: 

Hangi tarihte yazıldığı bilinmemekte-

dir. 35 yapraktır. 11,5x19 cm boyutundadır. 

Kim tarafından yazıldığı belli değildir. Yazı 

karakterlerinin farklılıkları birkaç kişi tara-

fından yazıldığını göstermektedir. Daha çok 

Alevî-Bektaşî inancıyla söylenmiş şiirler yer 
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almaktadır. İçinde 47 şiir yer almaktadır. 

Bunlardan altı tanesinin sahibi belli değil-

dir. Bu cönkte şiirleri bulunan şairler şunlar-

dır: Askerî, Can Hatayî, Fakiri, Gulam, Hatayî, 

Hüseynî, Kul Himmet, Nesimî, Noksanî, Pir 

Sultan Abdal, Selman, Seyyid, SeyyidNesimî, 

Sırrı, Şah Hatayî, Şem’î, Turâbî, Viranî, Virani 

Abdal. 

23 Numaralı Cönk: 

Oldukça hacimli bir cönk olup 13x20 

cm. boyutlarında ve 270 yapraktır. Yaprak-

ları incedir. XX. yüzyılın başlarında yazıl-

mıştır. Cönkün aslı Yrd. Doç. Dr. Mehmet 

YARDIMCI’dadır. Arşivimizde bu cönkün 

fotokopisi bulunmaktadır. 14, 46 ve 267. 

yapraklarında cönkün yazılışı ile ilgili ola-

rak muhtelif kayıtlar vardır. 

“Bu mecmua Zile’nin Âlâ Mescid Mah-

lesinden Kiranili Davulcuoğlu Mehmed’indir. 

Kimse dahil olamaz. Padişahdan ferman gel-

se kimse elimden alamaz efendim Rumi 1323 

Milâdi 1907”.

“Kaldı ki, şu mecmuaların meâlini anlamak 

isteyen efgendilere mâlum ola ki, başındaki alt-

mış kanadı Zile kazası Minare-i Keyr Mahlesin-

den Kiranili Davulcuoğulları’ndan Kasım ....

pederim Mehmet Efendi’nin yazdığı ve gayri ku-

suru burdan nihâyete kadar Mehmet Efendi’nin 

mahdumu Rıza Efendi’nin yazdıklarıdır. Bu 

bahse ma’lumuzun ola”.

“El sahip Mehmet Efendi ve Rıza 

Efendi’nindir. Kimse dâhil edemez. Padişah’tan 

ferman gelse kimse elinden alamaz efendim”.

“İş bu mecmuaları kimin yazdığını an-

lamak isteyenlere ma’lum olsun ki başından 

60 kadarı Zile’nin Âla Mescid Mahlesinden 

Davulcuoğlulları’ndan Mehmet Efendi’ye, 

60. kanattan 542. kanada kadar Mehmet 

Efendi’nin oğlu Rıza Efendi’ye, 542. kanadın-

dan sonuna kadar Rıza Efendi’nin oğlu Hacı 

İbrahim yazmıştır. Böylece mâ’lumunuz ola. 

Milâdi:1947”

Bu kayıtlardan anlaşıldığına göre cönk 

Zile kaynaklıdır ve 1907-1947 yılları ara-

sında muhtelif şahıslarca yazılmıştır. Yazı 

karakterinden anlaşıldığına göre cönk üç 

kişi tarafından yazılmıştır. İçinde daha çok 

134 şairin 563 şiiri bulunmaktadır. Cönkte 

ayrıca 40 mahlassız şiir, dar-name duası ve 

diğer dualar kayıtlıdır. Şairlerin çoğu Alevî-

Bektaşî inancına sahip olan şairlerdir. Söz 

konusu şairlerin başlıcaları şunlardır: Ab-

dülaziz, Âcizî, Âgahîahmedî Fevzî, Ali Rıza, 

Ali, Ârif, Arifoğlu, Aşıkî, Âşık Mehmedî, Âşık 

Ömer, Baba Kemter, Bahrî, Deli Boran, Budala 

İsmail, Cemâl /Cemâlî, Cevâbî, Ceyhûnî, Çakerî, 

Dâmânî, Dedemoğlu, Deli Boran, Dertli Ka-

lender, Derûnî, Derviş Ali, Derviş Süleyman, 

Devrânî, Divânî, Edna Fikrî, Emrâhî, Esrârî, 

Fakir Âdu, Fakir Ali, Fakir Necmî, Dertli, 

Fedâî,Fevzi (Feyzi), Feyzullah, Fikrî, Fuzulî, 

Garip Ali, Gedâyî, GevherîGülzârî, Günahkâr 

Öksüz, Hamdî, Hamdullah, Haricî, Hasretî, 

Hatayî, Hayrânî, Hayrî, Hikmetî, Hûbî, Hulusî, 

Hürremî, Hüseyin, Hüseynî, Hüsnî, İbrâhîm, 

İrfâni, İsmail, İzzetî, Kalender, Kâmil, Kâtibî, 

Kaygusuz, Kazak Abdal, Kâzım, Kelâmî, Kem-

ter, Kul Divâne, Kul Emini, Kul Himmet, Kul 

Himmet Abdal, Kul HimmetÜstadım, Kul 
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Mustafa, Kul Mürüvvet, Kul Pervâne, Kul Se-

vindik, Kul Veli, Kul Yakup, Kul Yusuf, Kur-

ban Ali, Kurbânî, Kusurî, Lisânî, Mahir Gedâ, 

Mehemmed, Mihrâbi, Miskin Dertli, Mir’âti, 

Misâli, Mustafa, Necmî, Necmî Fakir, Nesimî, 

Nihânî, Nizamoğlu, Noksânî, Nuri, Pehlil 

Birdâne, Pervâne, Pir Seyrânî, Pir Sultan Abdal, 

Pünhânî, Püryânî, Rıza, Rüstemî, Sadık, Sefi l 

Ali, Sefi l Edna, Sefi l Haydar, Sefi l Kul Yusuf, Se-

fi l Kusûrî, Sefi l Mehmet, Sefi l Necmî, Sefi l Sıtkı, 

Sefi l Sultan Hürremî, Sadık, Siyahi, Süleyman, 

Sümmanî, Şah Hatayî, Sefi l Zayıf, Seher Abdal, 

Sersem Abdal, Seyfi , Seyfullah, Seyrani, Seyyid 

Nizamoğlu, Seyyid Seyfi , Seyyid Seyfullah, Sey-

yid Sıdkı, Sıdk, Şem’î, Tahir, TalibîTeslim Ab-

dal, Türabî, Veli, Viranî Abdal, Viranî, Yakup 

İsmail, Yeminî, Yunus, ZahmîZihnî, Zühdî.

Ayrıca cönkün muhtelif yerlerinde 39 adet 

mahlassız şiir bulunmaktadır.

Cönkün sonunda dualar (Dar-nâme, 

câri duası, çerağ duası, çerağı yaktıktan son-

ra okunacak dua, suyu serperken okunacak 

dua, sofra duası) ve Kabirde Münkir-Nekir’in 

Sualine Cevapbaşlığını taşıyan nesir ifadeler 

yer almaktadır. 

24 Numaralı Cönk: 

Düzenlenen tarih ve düzenleyen kişi 

hakkında herhangi bir bilgi yoktur. 65 yap-

rak ve 10,5x18 cm. boyutundadır. Bazı say-

falarda boşluk vardır.Cönkte 37 şiir mev-

cuttur. Bunların dördünün sahibi bilinme-

mektedir. Farklı karakterleri kullanılmıştır. 

Yazıları okunaklıdır. Üveys ve İmam’ın “İki 

Şairin Demeleri” başlığında verilmiş şiiri 

dikkat çekicidir. Cönkte yer alan şiirlerin 

şairleri şunlardır: Arif, Âşık Ömer, Âşık Şen-

lik, Âşık Yunus, Bekir, Cihanî, Ruhsatî, Derviş, 

Derviş Yunus, Eşref, Refi k, Sümmanî, Tabib, 

Vuslatî.

25 Numaralı Cönk:

9,5x19 cm. ebadında ve 19 yapraktır. Aslı 

Kayseri’de Seyit Burhanettin Akbaş’tadır. 

Yazıldığı tarihle ilgili herhangi bir kayıt yok-

tur. Cönk’te Âşık Ömer (4), ÂşıkHasan, Kara-

caoğlan (4), Âşık Mehmet, Kul Mustafa, Âşık 

Mahmud, Köroğlu, Derdimend ve Gevherî’nin 

birer şiiri ve ayrıca 5 adet mahlassız şiir ile 

bir hutbe bulunmaktadır. Cönk nesih yazı 

ile yazılmış olup yazı karakterinden cönkün 

tek elden çıktığı anlaşılmaktadır. 

26 Numaralı Cönk: 

R. 1326 (M. 1910) yılında Şarkışla’da tu-

tulmuş olan bu cönkün aslı Âşık Âlimî (Sü-

leyman Erdinç)dedir. Cönk 12x18 cm. boyu-

tunda ve 32 yapraktır. Sivas-Şarkışla kay-

naklı olan bu cönkte; Zekâî, Viranî, Turabî, 

Hulûsî, Hatayî, Yusuf, Veli, Necmî, Hüseyin, 

Hilmi Dede Haydarî, Halimî, Halî, Fedayî, 

Dâmenî ve Budala İsmail’in birer şiiri bulun-

maktadır. Sonunda; “Muharir-i Emlek nahi-

yesine tabi’ Orta Karyeli Kahvecizade Başçavuş 

Mehmed Efendi tarafından yadigâr olmak üzere 

Mehmed Ağa’ya yazılmıştır. 1326” sözleriyle 

cönkün kime kim tarafından yazıldığı kay-

dedilmiştir. Buna göre cönkün, 1910 yılında 

yazıldığı anlaşılmaktadır. Cönkte rik’a ve 

ta’lik olmak üzere iki yazı karakteri vardır. 

Mahlassız şiir yoktur. Mısra sayıları her say-
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fada farklıdır. Alevi-Bektaşi edebiyatına ait 

örneklerin bulunduğu cönkte; Kerbela olayı, 

Hz. Ali ve On iki İmam’a sevgi vb. konular 

işlenmektedir. 

27 Numaralı Cönk: 

Adana kaynaklıdır. 10x20 cm. boyutla-

rında ve 51 yapraktır. Nesih yazı karakteri 

ile yazılmıştır. Birçok sayfası okunamaya-

cak derecede tahrip olmuştur. Cönkte; Ke-

rem (4), Âşık Ömer (2), Gevherî, Fuzulî, Yunus 

Emre, Tüccarî, Sadıkî veNiyazî’nin birer şiiri 

bulunmaktadır. 7 adet de mahlassız şiir ka-

yıtlıdır. 28. yaprakta bir mektup vardır. Bazı 

sayfalarında kayıtlı bulunan 1253 (1837),l254 

(1838), 1295 (1878) tarihlerinden hareketle 

cönkün miladi1837-1879 tarihleri arasında 

tutulduğunu söyleyebiliriz. 

28 Numaralı Cönk: 

Aslı Sivas-Yıldızeli-Yukarı Çakmak kö-

yünden Mehmet Korkmaz’da olan cönk, 

11x23 cm. boyutunda ve 63 yapraktır. Cönk-

te; Yunus Emre, Talibî, Niyazî, Kevserî, Kara-

caoğlan, Hicabî Pervane, Gevherî, Âşık Ömer, 

Zikrî, Zarurî, Şemsî, Suzî, Salih Efendi, Sailoğ-

lu, Nurî, Anî, Mevzunî, Masumî, Kaddî, İrfanî, 

Hilmî, Derunî, Âşık İbrahim, Âşık Garip, Âşık 

Abdî ve Ahmedî’nin şiirleri bulunmaktadır. 

Ayrıca yirmi tane de mahlassız şiir, ilaç tari-

fi , büyü, Gurre-name, fıkhî konular, dualar, 

cönk sahibini ilgilendiren doğum tarihleri, 

mani ve müfretler de vardır. Bazı sayfala-

rında kaydedilmiş olan 1244 (l828), 1264 

(l847), 1274 (l857) tarihlerinden hareketle 

cönkün l828-1857 yılları arasında tutulduğu 

söylenebilir. Nesih ve rik’a yazı karakterleri 

kullanılmıştır. 

29 Numaralı Cönk: 

Sivas-Suşehri kaynaklı olup aslı Murat 

Bozkurt’tadır. 11,5x18 cm. boyutunda ve 31 

yapraktır. Yunus Emre, Hamdî, Şems-i Tebrizî, 

Necatî, İsmail Hakkı, İbrahim Efendi, Hafız ve 

Gevherî’nin şiiri bulunmaktadır. Bir kişi ta-

rafından rik’a yazı karakteriyle okunaklı bir 

şekilde yazılmıştır. Sayfalarda mısra sayıları 

farklı ve oldukça aralıklıdır. Yedinci yaprak-

ta yer alan R. 1320 tarihi, cönkün 1904 yılın-

da yazıldığını göstermektedir.

30 Numaralı Cönk: 

12x20 cm. boyutlarında olup deri kap-

lamalıdır. Cönkün aslı, Yrd. Doç. Dr. Ab-

dülkadir EMEKSİZ’dedir. Arşivimizde bu 

cönkün fotokopisi vardır. Kâğıdından do-

layı XX. yüzyılın başlarında yazılmış olabi-

leceğini tahmin etmekteyiz. 98 yaprak olan 

bu cönkün herhangi bir yerinde ne zaman 

ve nerede yazıldığına dair herhangi bir bilgi 

bulunmamaktadır. Cönkün sonunda, sekiz 

sayfalık şiirlerin isimleri ve sayfa numa-

ralarını gösteren bir fi hrist bölümü vardır. 

Cönkte çok sayıda nefes yazılı olmakla be-

raber kıtalar (3 adet) ve müfretler (9 adet) 

de vardır. Şiirlerin bazıları mahlassızdır (4 

adet). Şiirlerine yer verilen şairlerin başta 

gelenleri şunlardır:

Abdal Musa, Ahi Ali, Bosnavî, Derviş Ruhî 

(Ruhullah), Derviş Şevket, Edib Harabî, Gaybî, 

Genç Abdal, Hamdî, Hasan Dede, Şah Hatayî, 
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Haşim, Hicâbî, Hilmi (Hilmi Dede, Hilmi 

Gedayî), İbrahim Ethem, Kalender, Kaygusuz 

Sultan, Kazak Abdal, Kazak Ahmed, Kemter, Kul 

Himmet, Lâmi, Mesrur Abdal, Mirâtî, Muhitî, 

Mustafa Aczî, Nedimî, Oğlan Şeyh İbrahim 

Aksarayî, Öksüz Abdal, Perişanî, Pir Gaib Ab-

dal, Pir Sultan Abdal, Rıza, Rıza Tevfi k, Selâmî, 

Sersem Ali, Seyfullah, Seyranî, Sırrî, Şahî, Şîri, 

Tûrabî, Vasfî, VeliDede, Virânî, Yeksânî.

31 Numaralı Cönk: 

43 yapraktır ve 9x16,5 cm. boyutlarında-

dır. Aslı M. Sabri KOZ’dadır. Arşivimizde 

bu cönkün fotokopisi bulunmaktadır. Kırık 

nesih yazısıyla yazılmıştır. İçinde nefesler, 

ilahiler, semailer, gazeller, kıt’alar, müfret-

ler (115 adet), mahlassız şiirler (37 adet), 

şifahî nesir bilgileri, hadis-i şerifl er, kıssa-

dan hisse ve namazın kılınışını anlatan ne-

sir yazıları mevcuttur. Ayrıca bir de Farsça 

mektup vardır. Şiirleri bulunan başlıca şair-

ler şunlardır: Abdî, Âşık Ahmed, Âşık Ömer, 

Âşık Yunus (Yunus Emre), Bahrî, Bakî, Dert-

li Hasan, Derûnî, Derviş Ahmed, Derviş Ali, 

Eşrefoğlu Rumî, Fahrî, Fedaî, Gevherî, Hakikî, 

Hicâbî, Hüdaî, Kâtibî, Keremî, Kuloğlu, Man-

sur, Meftunî, Mustafa, Müdamî, Neşâtî, Niyazî, 

Nurî, Öksüz Âşık, Râcî, Sâdî, Sâdikî, Santurî, 

Sâyid, Sevdaî, Seyyidî, Şeyh Cemalî, Şeyh Efen-

di, Tâlibî, Üftade, Vasıf.

32 Numaralı Cönk: 

Aslı Lütfü SEĞMEN’dedir. 50 yap-

raktır. 13x22,5 cm. boyutlarındadır. İçinde 

nefes, divan, gazel ve beyitler kayıtlıdır. 

7 mahlassız şiir ve karşılıklı yazılmış birer 

mektup vardır. Rik’a yazısıyla yazılmıştır. 

Cönkte yer alan şairlerin mahlasları şunlar-

dır: Âsâf, Baba İbrahim, Behlül, Dertli, Fahrî, 

Fuzulî, Garib, Garibî, Hakikî, Hatayî, Hengamî, 

Hüseyin, Hüsni, Kaygusuz Sultan, Kemter, Kul 

Himmet, Kul Nesimî, Mahsunî, Mehdî, Mirâtî, 

Nakdî, Niyazî, Pir Sultan Abdal, Rahmî, Remzî, 

Resmî, Ruhî, Sâfi , Sersem Abdal, Sersem Ali, 

Şâfi , Şem’i, Şemsî, Teslim Abdal, Turâbî, Virânî 

Abdal, Yesarî, Zâhid, Zâtî, Zihî, Ziyâ.

33 Numaralı Cönk: 

Toplam 62 yapraktır. Sonunda Hz. Mu-

hammed Mustafa’ya salâvat verilip okuyana, 

yazana ve dinleyene dua edilmesi kaydı ve 

Ali Efendi’den Bektaş Efendi’ye yadigâr 

olarak tahrir edildiği kaydı düşülmüştür. 

Tek ayaklı şiirlerde sık sık “eyzan” kulla-

nılmış ve çoğuna “temam, tamam olundu, 

hıtam, yadigârdır canlarım” gibi ibareler 

konulmuştur. İçinde; Pir Sultan Abdal, İsma-

il, Veli, Kul Mustafa, Sadık, Nesimî, Noksanî, 

Derviş Ali, Şah Hatayî, Viranî, Kul Himmet 

Üstadım, Feyzî, Pir Sultan, Mehemmed, Kul 

Sevindik, Hasreti, Derviş Süleyman, Âşıkî, Der-

viş Ali, Kul Himmet, Teslim Abdal, Süleyman, 

Derviş Mehmet, Kul Mehmet, Karacaoğlan, 

Sürurî’nin şiirleri; “Yılan Duası”, “Saki Du-

ası”, “Salâvat-name-i İmameyn”, “Sülâle-i 

Nebi Aleyhim ecmain” yer almaktadır. Ay-

rıca bazı sayfalarda basur, sarılık, baş ağrısı, 

öksürük, kulak ağrısı, kuduz, kuru yara gibi 

hastalıklarla ilgili olarak birtakım şifa bilgi-

leri verilmiştir.
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34 Numaralı Cönk: 

Divriği kaynaklıdır. 1906’da yazılmıştır. 

Sonunda Latin harfl eriyle “Hasan Yalıncaklı 

Divriği Aydoğan Köyü 1928” notu düşülmüş-

tür. 62 yaprak ve 12x19 cm. boyutundadır. İlk 

sayfasına bir insan yüzü fi gürü çizilmiştir. 

Cönke kelime-i tevhidle başlanılmış olup Hz 

Ali’ye, Hz. Hasan’a ve Hz. Hüseyin’e övgü-

ler yapılmıştır. İçinde;Delikanlı, Nazmî,Sadık, 

Noksanî, Kusurî, Kelamî, Kul Edna, Şah Hatayî, 

Derviş Ali, Hatayî, Sefi l Ali, Ragıbî, Pir Sul-

tan, Sıdkî, Viranî, Feyzî, Cemâleddin, İsmail, 

Cefalı, Pir Sultan Abdal, Kalender Abdal, Ab-

dal Pir Sultan, Fakir Edna, Nesimî, Dertli, Veli, 

Budala, Kul Budala, Dedemoğlu, Kul Himmet 

Üstadım, Derviş Ali, Âşık Hüseyin, Kul, Duran 

Abdal, Kemterî, Kul Âşık, Arif, Sefi l, Feryadî, 

Hasreti, İradî, Viranî Abdal, Hüsnî, Ziya, Kay-

gusuz, Deli Şükrü, Kul Mustafa, Pir Sultan’ın 

Kızı (Senem), İrşadî, Yunus Emre, Er Mustafa, 

Öksüz Hızır, Rahmi, Öksüz Abdal, Kul Hatayî, 

Turabî, Niyazî‘nin şiirleri bulunmaktadır.Ay-

rıca cönkte “Saki Duası”, “Salâvat ü Name-i 

İmameyn”, “Sülâle-i Nebi Aleyhim Ecma-

in”, “Salavatullahi Teâla Aleyhim Ecmain”, 

“Mualecat-ı Hükame” başlıklı metinler yer 

almaktadır. 

35 Numaralı Cönk: 

Divriği’nin Aydoğan köyünde tutul-

muştur. 15x32 cm. boyutunda ve 98 yaprak-

tır. Rik’a yazı çeşidi ile yazılmıştır. Yazılar 

siyah mürekkeplidir, ancak ayetlerin yer 

aldığı kısımlar kırmızı renkli mürekkeple 

yazılmıştır. Muhteva itibarı ile çeşitlilik gös-

terir. Cönk içerisindeAlevî-Bektâşî şairlerin-

den; Abdâl Musa, Âhu Baba, Âşık-ı Gedâ, Âşık 

Veli, Âşık Yunus, Biçâre, Derviş Ali, Derviş İb-

rahim, Derviş Muhammed, Er Mustafa, Fuzulî, 

Hatayî, Hüseyin, İrşâdî, Kaygusuz Abdal, Kul 

Himmet, Kul Veli, Muhammed, Muhyî, Nakşî, 

Nesimî Sultan, Niyazî, Noksanî, Pîr Sultan 

Abdal, Sefi l Ali, Ulvî, Veli, VirânîSultan’ın 

şiirleri kayıtlıdır. Üç tane de mahlassız şiir 

bulunmaktadır. Ayrıca Oniki İmam’ın isim-

leri, On dört Masum-ı pâk ve şehit edilişleri, 

tarîkat ve şeriat makamları,“Tarîk-ı İmam 

Caferü’s Sâdık” başlıklı bir bölüm, Kaygu-

suz Abdâl’ın“Vücûdnâme” “Budalanâme” 

ve “Kitâb-ı Miglâte” adlı mensur eserle-

rinden bölümler ile Hacı Bektaş Veli’nin 

manzum Vasiyetnâme’si de yer almakta-

dır. “Budalanâme” ve “Kitâb-ı Miglâte” 

adlı eserler cönkte “Hezâ Kitâb-ı Pendnâme 

Evliyâ-yı Bektâşî Gaygusuz Baba” başlığı al-

tında verilmiştir. Cönk içerisinde Lâtin harf-

leriyle yazılmış iki sayfa bulunmaktadır. Bu 

sayfalarda eserin değerine dikkat çekilme-

sinin yanında yazının bozukluğu ve silikli-

ğine, yapraklarının yırtıldığına, bu sebeple 

de iyi okunamadığına vurgu yapılmıştır. 

Bunlarınsonunda yer alan; “Yozgat, Akdağ-

madeni, Çerçialan köyünden Ahmet Bozdan” ve 

“Sivas, Divriği, Diktaş köyü, Kadıoğullarından 

Kâmil oğlu Hasan” ifadelerindenanlaşıldığı-

na göre cönk, muhtelif zamanlarda el değiş-

tirmiştir. Cönk en son Aydoğan köyünden 

Hasan Yalıncaklı’da bulunmaktadır.

Bu tip çalışmalarda tutulacak en doğru 
yol; cönklerdeki şiirlerin ayaklarının tama-
mının dizinini vermek olmalıdır. Aslında 
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âşık edebiyatına ait bütün şiirlerin dizinin 
verilmesi çok zor gibi görünmesine rağ-
men, teknolojinin son derece iyi imkânlar 
sunduğu günümüzde imkânsız olmayan 
bir husustur. Dileriz günün birinde bu da 
gerçekleşir. Bu çalışmamızda ayaklar dizi-
nini vermemiz, bir makale boyutunun kat 
kat üstünde olacağından dolayı, tanıtmaya 
çalıştığımız 35 cönkte yer alan şairlerin kaç 
şiirinin bulunduğunu gösterir bir listenin 
verilmesinin uygun olacağını düşündük ve 
aşağıdaki listeyi oluşturduk. Bunların başlı-
caları alfabetik olarak şöyledir:

-A-

Abdal (1), Abdal Dede (2), Abdâl Musa 

(2), Abdal Pir Sultan (Bkz. Pir Sultan Abdal) 

(12), Abdî (2), Abdulkadir (1), Abdülaziz 

(1), Âcizî (1), Aczî (2), Adilî (1), Agâhî (2), 

Ahî (2), Ahi Ali (1), Ahmed (2), Ahmedî 

(1), Ahmedî Fevzî (1), Âhû (1), Ali (2), Ali 

Bey (1), Ali Dede (4), Ali Rıza (1), Anî (1), 

Arif (4), Arif (II. Mahmud) (1), Arifoğlu(8), 

Âsaf (2), Askerî (1), Asrî (2), Âşık (1), Âşık 

(3), Âşık Abd (1), Âşık Ahmet (1), Âşık Ali 

(2), Âşık Boran (Bkz. Boran, Deli Boran) (1), 

Âşık Garib (13), Âşık Hasan (2), Âşık Hüse-

yin (4), Âşık İbrahim (1), Âşık Mehmedî (1), 

Âşık Mehmet(1), Âşık Muhammed (1), Âşık 

Mustafa (Bkz. Kul Mustafa, Mustafa) (1), 

Âşık Ömer (81), Âşık Şenlik (1), Âşık Veli 

(1), Âşık Yunus (Bkz. Derviş Yunus, Yunus, 

Yunus Emre) (5), Aşıkî (7), Âşik Nesim (1), 

Âşik Umman (1), Âşkî (3), Azbî (1), Azizî 

(2).

-B-

Baba İbrahim (4), Baba Kemter (1), Bahrî 

(1), Bâkî (3), Balım Sultan (4), Bedrî (1), Beh-

lül (1), Bekâî (1), Bekir (1), Bende (1), Beyoğ-

lu (1), Bîçâre (1), Biçare Kalender (1), Boran 

(Bkz. Âşık Boran, Deli Boran) (5), Bosnavî 

(4), Budala (Bkz. Budala İsmail) (8), Budala 

İsmail (3).

-C-

Cafer (1), Cafer Abdal (1), Can Hatayî 

(Bkz. Hatayî, Pir Hatayî, Sultan Hatayî, Şâh 

Hatayî, Sultan Şâh Hatayî) (19) Cefaî (1), Ce-

falı (1), Celalî (1), Cemâl (Bkz. Cemâlî) (3), 

Cemâleddin (1), Cemâlî (Bkz. Cemâl) (7), 

Cevâbî (2), Ceyhûnî (1), Cihâdî (2), Cihanî 

(1), Çakerî (1).

-D-

Dâmânî (1), Damenî (1), Dedemoğ-

lu (16), Dehmen (1), Deli Boran (Bkz. Âşık 

Boran, Boran) (6), Deli Şükrü (2), Delikanlı 

(1), Derdimend (1), Dertli (32), Dertli Hasan 

(1), Dertli Kalender (1), Dertli Kemter (Bkz. 

Kemter) (6), Dertli Kerem (8), Derunî (2), 

Derunî (5), Derviş (3), Derviş Ahmed (3), 

Derviş Ali (1) (S. Bal), Derviş Ali (13), Der-

viş Alî (41), Derviş-i Bîkes (1), Derviş Dede 

(1), Derviş Hüseyin (1), Derviş İbrahim (1), 

Derviş Mehemmet (3), Derviş Muhammed 

(1), Derviş Musa (1), Derviş Süleyman (12), 

Derviş Şevket (1), Derviş Veli (1), Derviş 

Yunus (1), Derviş Yunus (Bkz. Âşık Yunus, 

Yunus, Yunus Emre) (8), Devrânî (1), Divânî 

(1), Duran (1), Duran Abdal (1).
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-E-

Edna Fakrî (1), Em’rullah (1), Emrah (4), 

Emrâhî (1), Er Mustafa (4), Erkânî (1), Esirî 

(3), Esrârî (1), Eşref (1), Eşrefoğlu (Bkz. Eşre-

foğlu Rumî) (5), Eşref-zâde Rûmî(Bkz. Eşre-

foğlu Rumî) (4).

-F-

Fahrî (2), Fakir Âdu (1), Fakir Ali (4), 

Fakir Edna (3), Fakir Necmî (Bkz. Necmî, 

Necmî Fakir, Sefi l Necmî) (7), Fakirî (2), Fa-

sih (1), Fazıl (1), Fedâî (1), Fedâi (10), Fehmî 

(1), Ferkî (1), Fermânî (6), Feryadî (2), Fevzi 

(11), Fevzi (3), Feylesof Rıza (1), Feyzî (7), 

Feyzullah (1), Fıtnat (1), Fikrî (1), Fuzûlî 

(13)

-G-

Galib (1), Garib (Bkz. Âşık Garib) (2), 

Garîbî (2), Garip Ali (1), Gaybi (1), Gedâ (1), 

Geda Muslî (5), Gedâyî (7), Genç Abdal (1), 

Gevherî (3), Gülzârî (1), Gevherî (46), Gu-

lam (3), Gulamî (1), Gülşenî (1), Günahkâr 

Öksüz (4).

-H-

Haci Receb Dede (1), Hâfız (3), Hâfızî 

(3), Hakî (1), Hakikî (1), Hakkı (1), Hak-

kı Paşa-zâde Edhem (1), Halî (1), Halil 

(2), Halilî (37), Hâliloğlu Hasan Paşa (1), 

Halimî (1), Hamdi(2),Hamdî (3), Hamdul-

lah (3), Haricî (2), Hasretî (7), Hatayî (Bkz. 

Şah Hatayî) (3), Harâbî (2), Hasan Dede (3), 

Hasretî (15), Haşim (2) (B. Şahin), Hatayî 

(Bkz. Can Hatayî, Pir Hatayî, Sultan Hatayî, 

Şâh Hatayî, Sultan Şâh Hatayî) (74), Hatice 

Mihrap (1), Haydarî (1), Hayrânî (2), Hayrî 

(2), Hengâmî (3), Herdemî (3), Hicâbî (2), 

Hicabî Pervane (1), Hikmetî (1), Hilmî (3), 

Hilmî (Bkz. Hilmî Baba, Hilmî Dede) (52), 

Hilmî Baba ( Bkz. Hilmî, Hilmî Dede) (1), 

Hilmî Dede (Bkz. Hilmî, Hilmî Baba) (16), 

Hûbî (1), Hulkî (1), Hulusî (1), Hulusî (2), 

Hûrşîd (1), Hüdaî (6), Hürremî (3), Hüse-

yin (36), Hüseyin Abdal (1), Hüseynî (Bkz. 

Derviş Hüseyin) (5), Hüsnî (6), Hüsnî Efendi 

(Bkz. Hüsnî) (1), Hüznî (1).

-İ-

İbrahim (10), İbrahim Efendi (2), İbra-

him Ethem (1), İlbend (2), İlmî (1), İradî (1), 

İrfanî (9), İrşadi (3), İsmail (41), İsmail 

Hakkı Paşa (2), İsyanî (2), İzzet (1), İzzetî (2), 

İzzî (1).

-K-

Kaddî (1), Kalender (2), Kalender (Bkz. 

Kalender Abdal) (5), Kalender Abdal (2), 

Kamberî (2), Kâmil (4), Kanî (1), Karaca Oğ-

lan (29), Katibî (5), Kaygusuz (Bkz. Kaygu-

suz Abdal) (8), Kaygusuz Abdâl (2), Kay-

gusuz Sultan (Bkz. Kaygusuz Abdal) (5), 

Kazak Abdal (1), Kazak Ahmed (1), Kâzım 

(4), Kelamî (4), Kemter (Bkz. Dertli Kemter) 

(14), Kemter Himmet (1), Kemterî (2), Ke-

rem (15), Keremî (1), Kevserî (2), Köroğlu 

(2), Kuddusi (6), Kul (1), Kul Âşık (1), Kul 

Budala (1), Kul Divâne (1), Kul Emini (4), 

Kul Edna (1), Kul Fakir (2), Kul Hasan (1), 

Kul Hatayî (Bkz.Şah Hatayî, Hatayî) (1), Kul 
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Himmet (80), Kul Himmet Üstadım (46), 

Kul Hüseyin (2), Kul İsmail (2), Kul Mehmet 

(1), Kul Mustafa (7), Kul Mürüvvet (6), Kul 

Nesimi (2), Kul Pervâne (Bkz. Pervâne) (2), 

Kul Safî (1), Kul Sevindik (5), Kul Sıtkı (1), 

Kul Siyâhî (1), Kul Velî (4), Kul Yakup (1), 

Kul Yusuf (2), Kuloğlu (4), Kurban Ali (4), 

Kurbânî (2), Kusurî (9).

-L-

Lâmî (1), Lâmî Baba (1), Leylâ (5), Lisânî 

(6).

-M-

Mâhir (1), Mahir Gedâ (1), Mehemmed 

(4), Mâhirî (1), Mahmud (1), Mahsûnî (1), 

Mahvî (1), Mahzunî (1), Mansur (1), Masumî 

(1), Mecnûnî (2), Meczub Abdal (1), Meddahî 

(1), Meftûnî (2), Mehdî (1), Mehemmed (4), 

Merkezî (1), Mesrur Abdal (1), Mevzunî (1), 

Mısrî (2), Mihrâbi (2), Mir’atî (15), Misâli (1), 

Mustafa (1), Miskin Dertli (1), Muhammed 

(3), Muhammed (Mehdi) (1), Muhibbî (1), 

Muhiddin (1), Muhitî (2), Muhlisî (1), Muh-

yi (1), Muradî (1), Musa Dede (2), Muslu 

Dede (Bkz. Geda Muslu) (1), Mustafa (Bkz. 

Âşık Mustafa, Kul Mustafa) (4), Mücrimî (1), 

Müdamî (1).

-N-

Nabî (4), Nakdî (1), Nakşî (7), Nasrî (1), 

Nasuhî (1), Nazîfî (Nazîf Dede) (4), Nazîmî 

(3), Nazmi (18), Necatî (1), Necmî (2), Necmî 

(Bkz Fakir Necmî, Necmî Fakir, Sefi l Necmî) 

(11), Necmî Fakir (Bkz. Fakirnecmî, Necmî, 

Sefi l Necmî) (1), Nedimî Baba (1), Nef’î 

(1), Nesîmî (43), Nesimî (Bkz. Kul Nesimî, 

Seyyid Nesimi) (26), Neşat (3), Nev’î (1), 

Nevruzî (1), Nihânî (1), Nihanî (2), Niyâzi 

(Bkz. Niyazî-i Mısrî) (20), Nizamoğlu (1), 

Nizamoğlu (Bkz, Seyfî, Seyfullah, Seyyid 

Nizamoğlu, Seyyid Seyfi , Seyyid Seyfullah) 

(3), Noksanî (69), Nûrî (67), Nûrî Paşa (1), 

Nutkî (1), Nuzûlî (1).

-Ö-

Osman (2), Öksüz Abdal (2), Öksüz 

Âşık (1), Öksüz Hızır (1), Öksüz Kul Him-

met (Bkz. Kul Himmet,Kul Himmet Üstâd, 

Sefi l Kul Himmet) (1), Ömer (Bkz. Âşık 

Ömer) (7).

-P-

Pehlül Birdâne (1), Pehlül Divâne (Bkz. 

Pehlül Dâna) (14), Perişanî (1), Pervâne (Bkz. 

Kul Pervane) (1), Pir Gaib Abdal (1), Pir Mu-

hammed (1), Pir Seyrânî (Bkz. Seyrânî) (1), 

Pir Sultan (Bkz. Abdal Pir Sultan. Pir Sultan 

Abdal) (15), Pir Sultan Abdal (Bkz. Pir Sul-

tan, Abdal Pir Sultan) (63), Pir Sultan’ın Kızı 

(1), Pünhânî (1), Püryânî (2).

-R-

Racî (1), Ragıbî (1), Rahmî (4), Rasdî (1), 

Râzî (1), Refi k (1), Remzî (1), Resmî (1), Reşkî 

(1), Rıza (13), Rıza Tevfi k (6), Rızayî (8), Rizî 

(1), Ruhî (2), Ruhsatî (Bkz. Deliktaşlı Ruhsa-

ti) (13), Rumî (1), Rüstemî (1), Rüşdî (1).
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-S-

Sabrî (5), Sadık (27), Sadık Abdal (1), 

Sadıkî (7), Sâdî (1), Sâfî (1), Sâid (2) (S. Bakay), 

Sailoğlu (1) (M. Türkyılmaz), Salahî (1) (Ş. 

Bütüner), ,Salih Efendi (1) (M. Türkyılmaz), 

Santurî (1), Sefi l (Bkz. Sefi l Sersem) (3), Sefi l 

Abdal (1), Sefi l Ahmed (6), Sefi l Ali (14), Sefi l 

Edna (2), Sefi l Hasan (2), Sefi l Haydar (28), 

Sefi l Kul Himmet (Bkz. Kul Himmet, Öksüz 

Kul Himmet, Kul Himmet Üstâd) (5), Sefi l 

Kul Yusuf (1), Sefi l Kusûrî (1), Sefi l Mehmed 

(4), Sefi l Mehmet (1), Sefi l Necmî (Bkz. Fakir 

Necmî, Necmî, Necmî Fakir) (25), Sefi l Sıtkı 

(1), Sefi l Öksüz (2), Sefi l Sadik (3), Sefi l Ser-

sem (Bkz. Sefi l) (1), Sefi l Sultan Hürremi (1), 

Sefi l Türabi (1), Sefi l Zayıf (1), Sefi lî (4), Seher 

Abdal (1), Selâmî (2), Selîmî (1), Selman (1), 

Senâyî (1), Sersem Abdal (4), Sersem Ali (3), 

Sevdaî (1), Seyfi  (Bkz. Nizamoğlu, Seyful-

lah, Seyyid Nizamoğlu, Seyyid Seyfi , Seyyid 

Seyfullah) (37), Seyfullah ( Bkz. Nizamoğlu, 

Seyfi , Seyyid Nizamoğlu, Seyyid Seyfi , Sey-

yid Seyfullah) (3), Seyrani (Bkz. Pir Seyrani) 

(2), Seyfullah (1), Seyranî (2), Seyyid (Bkz. 

Seyyidoğlu, Seyyid Dede Seyfi , Seyyid Sey-

fi ) (3), Seyyid Budala (1), Seyyid Dede (1), 

Seyyid Nesimi (Bkz. Nesimi) (7), Seyyid Ni-

zamoğlu (Bkz. Nizamoğlu, Seyfi , Seyfullah, 

Seyyid Seyfi , Seyyid Seyfullah) (40), Seyyid 

Seyfi  (Bkz. Seyfi , Seyyid) (1), Seyyid Sey-

fullah (Bkz. Nizamoğlu, Seyfi , Seyfullah, S. 

Nizamoğlu, S.Seyfi ) (3), Seyyid Sıdki (Bkz. 

Sıdkî) (1), Seyyid Yârim (1), Seyyidî (1), 

Seyyidoğlu(Bkz. Seyyid, Seyyid Dede) (1), 

Sezaî (3), Sıdkı (Bkz. Seyyid Sıdkî) (27), Sırrı 

(46), Sinanî (1), Sipâhî (1), Siyahî (1), Sofu-

oğlu (3) (B. Şahin), Sultan Aziz (1), Sultan 

Hatayî (Bkz. Can Hatayî, Hatayî, Derviş Pir 

Hatayî, Sultan Şâh Hatayî, Şâh Hatayî) (6), 

Sultan Muhammed (2), Sultan Şâh Hatayî 

(Bkz. Sultan Hatayî, Can Hatayî, Derviş Pir 

Hatayî, Hatayî, Şâh Hatayî) (1), Sun’î (1), 

Sûzî (3), Süleyman (3), Sümmani(3), Sürey-

ya (5) (S. Bakay), Süruri (3).

-Ş-

Şâfî (1) (S. Bal), Şâh Hatayî (Bkz. Can 

Hatayî, Derviş Pir Hatayî, Kul Hatayî, Sul-

tan Hatayî, Sultan Şâh Hatayî) (117), Şahabî 

(1), Şahî (1), Şâkirî (11), Şahî (2), Şaşuk (1), 

Şâzî (1), Şehidî (2), Şehrî (1), Şekür (1), Şem’î 

(14), Şem’î Baba (Bkz. Şem’î) (1), Şems (1), 

Şemseddin-i Sivasî (4), Şemsî (16), Şems-İ 

Tebrizî (Bkz. Şems) (2), Şevkî (2), Şeyh 

Cemâlî (1), Şeyh Efendi (1), Şeyhî (1), Şî’rî 

(2), Şirâzî (6), Şirî (1).

-T-

Tabîb (1), Tahir (1), Tâlib (1), Talibi (10), 

Telli Hasan (1), Teslim Abdal (41), Teslimoğ-

lu (1), Tüccarî (1), Türâbî (53). 

-U-

Ulvî (1).

-Ü-

Üftâde (1) (S. Bal), Ülfetî (1) (B. Şahin), 

Üstad Kul Himmet (Bkz. Kul Himmet, Kul 

Himmet Abdal) (2).
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-V-

Vasfî (1), Vâsıf (4), Velî (Bkz. Âşık Veli, 

Kul Veli, Veli Dede) (109), Veli Dede (Bkz. 

Veli) (3), Viran Abdal (Bkz. Virani) (34), 

Virâni (Bkz. Virani Abdal) (146), Viranî Der-

viş (1), Visâlî (3), Vuslat (1).

-Y-

Yakup İsmail (1), Yemini (5), Yunus (1), 

Yeksânî (1), Yesâri (1), Yunus (Bkz. Âşık Yu-

nus, Derviş Yunus, Yunus Emre) (12), Yu-

nus Emre (Bkz. Âşık Yunus, Derviş Yunus, 

Yunus) (51), Yusuf (1), Yümnî (1).

-Z-

Zâhid (1), Zahmi (1), Zaifî (2), Zakirî (1), 

Zarîfî (3), Zarurî (1), Zâtî (6), Zekaî (2), Zihî 
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 Meriç HARMANCI1

ÖZET

Toplumlar her dönemde kahramana 

ihtiyaç duymuştur. Campbell, kahramanı, 

hayatını kendinden daha büyük bir şeyler 

uğruna feda eden kişiler olarak tanımlar. 

Hayatı anlamak, anlamlandırmak ve bi-

reyselleşme sürecini tamamlamak isteyen 

kahraman yolculuğa çıkar. Campbell bu yol-

culuğa “monomitos” adını verir. Evrendeki 

dönme hareketini model alan monomitos-

ların çekirdeğini “ayrılma- aşama-dönüş” ba-

samakları oluşturur. Pek çok anlatı türünde 

karşımıza çıkan bu yolculuk Demir Baba 

Vilâyetnamesi’nde de görülmektedir. Eserin 

kahramanı Demir Baba’nın doğumundan 

başlamak üzere yaşam yolculuğu ayrılışı, 

aşamaları ve dönüşü ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Demir Baba 

Vilâyetnamesi, Demir Baba, Monomitos, 

Kahraman Modeli.

1 Dr., Kocaeli Üniversitesi, Türk Dili Bölümü.

ABSTRACT

Communities need a hero in all periods. 

Campbell defi nes the hero as people who 

sacrifi ce their lives for the sake of something 

larger than them. The hero who wants to 

understand life and make sense of it, and 

complete the process of the individuation. 

sets on a journey. Campbell, calls this jour-

ney “monomitos”. The steps of “separation-

phase-turn” creates the monomitos cores 

that adopt the rotary motion in the universe 

as a model. This journey, that is seen in many 

types of narratives, is also seen in Demir 

Baba Vilâyetname. In this work, starting 

with the birth of the hero Demir Baba, his 

life journey, departure, and the stages of his 

return are discussed. 

Key Words: Demir Baba Vilâyetname, 

Demir Baba, Monomyth, Model of Hero.

İnsanların yaşam maceralarının anlatıl-

dığı edebî ürünler, onların yol hikâyelerini 

de gün yüzüne çıkarmaktadır. Dinî-tasavvufî 

edebiyatın bir türü olan Velâyetnameler’de 

veli, şeyh, pîr, dede, baba gibi çeşitli adlarla 

anılan din büyüklerinin hayatları, yolculuk-

ları, çeşitli durumlar karşısında gösterdik-

BİR MONOMİTOS ÖRNEĞİ OLARAK DEMİR BABA 

VİLÂYETNAMESİ

DEMIR BABA VILÂYETNAME AS A SAMPLE OF 

MONOMYTH
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leri olağanüstülükler anlatılır. Bu eserlerin 

kahramanları toplum tarafından değer veri-

len, söz ve sohbetleri dinlenen, önemsenen 

kişilerdir. 

Toplumların geçirdiği değişimler onla-

rın kahraman tanımlarını, şekillerini ve kah-

ramanlığın ne olduğu konusundaki algıla-

malarını farklılaştırmıştır. Bu değişim anlatı 

türlerine ve bu türlerde yer alan kahraman 

kalıbına da yansımıştır. Bir destan kahrama-

nı ile velâyetname kahramanı arasında elbet-

te fark bulunmaktadır. Destanların oluştuğu 

dönemdeki yaşayış, din, kültür, medeniyet 

ile diğeri arasında zaman ve anlayış farkla-

rı vardır. Campbell, “Kahraman diğer birçok 

konsept ve düşünceler gibi gelişir mi?” so-

rusuna, “Kültürle birlikte evrim geçiriyor” 

şeklinde cevap verir. Toplum kahramanı 

zamanın ihtiyaçlarına duyarlıdır. Pek çok 

başka konsept ve düşünce gibi kahraman da 

zamanla değişir(Campbell, 2010:176-178). 

Değişmeyen ise kahramanın yolculuk mo-

delidir. Kahraman kendini gerçekleştirmek, 

erginlemek, yaşamı anlamlandırmak için 

yolculuğa çıkar. Campbell bu yolculuğa “mo-

nomitos” adını verir.2 Evrendeki dönme ha-

reketini model alan monomitosların çekirde-

ğini, “ayrılma- aşama- dönüş” basamakları 

oluşturur(Campbell, 2000:41). Dinî ayin ve 

ibadetlerde de aynı sürecin izlendiği dikkat 

çekicidir. Campbell, bütün dinsel eylemler-

de bireyin, uzun ruhsal disiplinler yoluyla, 

2 Monomit (monomyth), terimini Campbell, James 
Joyce’dan almıştır; mitlerde geçen kahramanın tekrar-
lanan yolculuğunu anlatmak için kullanılır; bilgi için 
bkz. (Campbell, 2000: 41).

kişisel sınırlamalarına, çekişmelerine, umut 
ve korkularına olan bağlılığını terk ettiğini; 
hakikatin gerçekleşmesinde yeniden doğuş 
için gerekli olan öz-kıyımına karşı direnme-
yip böylece büyük an için niteliklerinin tam 
olarak gelişmiş olduğunu belirtir(Campbell, 
2000:270). 

Annemarie Schimmel, İslam’daki za-
man anlayışının doğrusal kabul edilmesine 
karşın bu doğrusal zamanın belli bir biçim-
de dairesel harekete dönüştüğünü söyler. Bu 
dairesel hareketin amacı Allah’ın kullarının 
başlangıç yerinden varış yerine doğru se-
yahatlerini sağlamaktır. Sufi ler bu seyahati 
adem, “yokluk”tan, sonra ikinci adem’e, sırrı-
na erişilemez ilâhi Zât’a bir yolculuk olarak 
görürler(Schimmel, 2004:110).

Tasavvuf yoluna giren kişilerin yolculu-
ğuna seyr ü sülûk adı verilir. Seyr ü sülûk, 
Hakk’a ermek için bir rehberin öncülüğün-
de ve denetiminde çıkılan ruhî ve manevî 
yolculuktur. Sâir ve Sâlik (ehl-i sülûk) deni-
len yolcu (misafi r), nefsindeki kötü huylar-
dan arındığı ve iyi huylar edindiği ölçüde 
bu yolculukta mesafe alır. Seyr u sülûkun 
gayesi salikin kişisel arzu ve isteklerini yok 
edip tam anlamıyla kendisini ilâhi iradenin 
hâkimiyeti altına sokması, bu suretle diğer 
insanlara rehberlik yapmasına imkân veren 
kâmil insan mertebesine yükselmesidir. Bir 
müridin seyr u sülûkunu tamamlaması bu 
ehliyeti kazanması anlamına gelir (Uludağ, 
2002:312).

Bu çalışmada Demir Baba Vilâyet-
namesi’nin kahramanı Demir Baba’nın yol-

culuğu (monomitos) incelenecektir.
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1. Kahramanın Doğumu:

Hacı Dede, Akyazılı Baba Sultan’ın ya-

nındaki abdallarından biridir; onu gideceği 

her yere sırtında taşımakta ve bu işi memnu-

niyet duyarak yapmaktadır. Akyazılı Baba, 

“Allâhü ta’âlâ semâda bir melek yaratmış ehlini 

ehline çağıra”(Noyan, 1976:53) diyerek Hacı 

Dede’yi evlendirmek istediğini Allah’ın da 

böyle emrettiğini bildirir. Hacı Dede, Ak-

yazılı Baba’dan ayrılmak istemediği için 

bu teklifi  geri çevirmeye çalışsa da Akyazılı 

Baba, onun evlenip bir erkek çocuk sahibi ol-

ması gerektiğini belirtir, nesli bu şekilde de-

vam edecektir. “Sen evlenmezsen, koçlanmaz-

san yâ Kara Demir nereden gelür. Yerden göğe 

demir direk olsam gerek tez deyuvir”(Noyan, 

1976: 54), sözleriyle dünyaya gelecek çocu-

ğun erkek olacağını müjdelerken adını da 

koyar. Destanlardan itibaren gördüğümüz, 

kahramanın doğumunun önceden bilinme-

si motifi , Vilâyetname’de de karşımıza çık-

maktadır. Kahramanın ileride sahip olacağı 

olağanüstü özellikleri, göstereceği keramet-

leri anlaşılır ve kabul edilir kılmak için bu 

motif önemlidir.

Akyazılı Baba’nın çocuğu yoktur, 

kendine en yakın gördüğü kişinin erkek 

çocuk sahibi olmasını istemekte ve onu 

kendi evladı gibi görmektedir: “oğul bana 

lâzımdır”(Noyan, 1976:64), diyen Akyazılı 

Baba bu çocuğun ileride kendi yerine geçe-

cek halife olacağının da işaretini daha çocuk 

doğmadan vermiş olur. Akyazılı Baba Sul-

tan gibi kutlu bir kişiliğin çocuğu, “oğlu” 

olarak kabul etmesiyle kahraman, asil bir 

aileye mensup olur.

Akyazılı Baba, Hacı Dede’yi evleneceği 

kızın babası Turran Halife’nin yanına git-

mesi için yolcu etmeden önce kurduğu se-

yahat sofrası sonrasında da onun doğmamış 

oğlu için, “Kara Demir’in sofrası dolu ola, be-

nim Hacı’mın beli pek uğur ola ve âkıbeti hayır 

ola”(Noyan, 1976:54), diye dua eder. Akya-

zılı Sultan ikinci kez Kara Demir’in doğa-

cağını müjdelerken onun ileride önemli bir 

zat olacağını da bildirmiş olur. Akyazılı 

Sultan, kutlu çocuğun doğacağını ve adı-

nın “Demir” olacağını Hacı Dede ile Turran 

Halife’nin kızı Zâhide Bacı’nın nişanlarını 

yaparken üçüncü defa tekrarlar. Üçleme ku-

ralıyla kahramanın doğacağı iyice belirgin-

leştirilir. Lord Raglan, Geleneksel Kahraman 

adlı çalışmasında “Kahramanın anne rahmi-

ne düşüş şartları olağan dışıdır ve kahraman 

aynı zamanda bir tanrının oğlu olarak kabul 

edilir”(Raglan, 2003:278), sözleriyle doğacak 

çocuğun üstünlüğünü ortaya koyar. 

Düğün yapılır, Zâhide Hatun hamile ka-

lır. Akyazılı Sultan, çocuğun doğumuna ya-

kın Hacı Dede’yi evine yollayarak doğumda 

bulunmasını ve kendini haberdar etmesini 

ister. “Var ehlin ile du’âda ol, Kara Demir’in 

zuhûrun gözet, sakın beni unutma. Kırk günü 

geçirme, ziyâretime gel”(Noyan, 1976:67), söz-

leriyle Kara Demir’in dünyaya geleceğini 

tekrarlar. Zâhide Hatun, Ramazan ayının 

bir perşembesi erkek bir çocuk doğurur. 

Müslümanlar için kutsal bir ay olan rama-

zanın ve yine kutsal olarak kabul edilen per-

şembenin seçilmesi, kahramanın kutsiyetini 

artırmak içindir.
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2. Ad Koyma

Vilâyetname’de ad koyma motifi , daha 

çocuk doğmadan karşımıza çıkarılır. Akya-

zılı Sultan, anne karnında bile olmayan kah-

ramanın doğacağını önceden müjdelediği 

gibi, ona bir ad vererek varlığını kabul etmiş 

olur. Çocuk doğduktan sonra Akyazılı Sul-

tan, Kıdemli Baba’yı davet eder, ona bebe-

ği göstererek adını “Demir” olarak bildirir. 

Daha sonra Dursun Baba ad koyma törenine 

gelir. Topluluk tarafından saygı gören kişi-

lerin çocuğu görmeye gelmesi ve ad verme 

töreninde bulunması, çocuğun kutunu ve 

donanımını artırmaya yönelik olarak destan-

larda da görülür. Vilâyetname’de çocuğun 

adı “Demir” olarak kabul edildikten sonra 

beşik düğünü adı verilen bir tören düzenle-

nir ve adı konur. Kahramanın adı gelecekte 

göstereceği başarıları yansıtması bakımın-

dan önemlidir. Ona, “Demir” adının layık 

görülmesi, sahip olduğu güç ve kuvvetten 

ötürüdür. Vilâyetname’nin çeşitli bölümle-

rinde “pehlivan cüssededir”(Noyan, 1976: 85), 

“Yiğit harmanında, cihân pehlivanı kürsüsünde 

oturan er sen imişsin”(Noyan, 1976:86), gibi 

sözlerle gücü ortaya konulmaktadır.

Demir Baba, on yedi yaşına kadar ev-

den çıkmaz. Kahramanlık mitoslarında da 

görüldüğü üzere kahramanın doğumundan 

yetişkin oluncaya kadar geçen süre anlatıl-

maz. Demir Baba da bir yiğit, bir er olunca-

ya kadar anlatı sahnesinde görünmez. “Ol 

genc-i hidâyet temâm yiğit olunca hâneden dışa-

rı çıkmadı”(Noyan, 1976: 69). On yedi yaşına 

geldiğinde Kıdemli Baba, Akyazılı Sultan’a 

Demir’i de alıp yanına gelmelerini, ona has-

ret kaldığını belirtir. Akyazılı Sultan, Kıdem-

li Baba’ya erişir, helalleşirler; Kıdemli Baba, 

tekkesini Akyazılı Sultan’a ısmarlayarak 

ruhunu teslim eder. Demir Baba da orada 

bulunanlardandır ve Kıdemli Baba’nın me-

zarını yapma şerefi ne nail olur. Kahraman 

topluluk içine çıkar, kabul görür ve değer 

kazanır. 

3. Kahramanın Yolculuğu

a)  Ayrılış

Destandan masala, hikâyeden menakıb-

nameye kadar pek çok anlatı türünün ana 

eksenini oluşturan yolculuğun ilk evresi, 

ayrılmadır. Kahraman kimi zaman kendi 

isteği ile yaşadığı yerden ayrılırken kimi za-

man şartlar bu ayrılığı gerekli kılar. Bazen 

ise aldığı bir çağrı onu yola çıkarır.

Akyazılı Sultan, Demir Baba’yı hiç ya-

nından ayırmadan onu yetiştirir; bu, kah-

ramanın gelecekte daha kolay yol almasını 

sağlamak için hazırlanmış bir durum olarak 

kabul edilebilir. Akyazılı Sultan bu dünya-

dan ayrılacağını hissettiğinde postunu De-

mir Baba’ya teslim eder; onun başını, sırtını 

sıvazlayarak bir nevi sahip olduğu güçleri 

ona devreder ve Hakk’ın rahmetine kavu-

şur. Kahramanın olağan macerası, birinin 

elinden bir şeyin alınmasıyla ya da birinin 

kendi topluluğunun üyelerinin yaşayabil-

diği ya da yaşanmasına izin verilen normal 

deneyimlerde eksik bir şey olduğunu hisset-

mesiyle başlar(Campbell, 2010: 164). Akya-

zılı Sultan için tamamlanan yolculuk, Demir 

Baba için başlangıcı oluşturmaktadır. 
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b) Aşama

Çeşitli nedenlerle evinden ayrılan kah-

ramanı çıktığı yolculukta yol boyunca çeşitli 

tehlikeler, zor durumlar beklemektedir. Bu 

yolculukta, yolculuğa çıkan kişinin, önce 

kendi “gölge”siyle tanışması, bu ürkütücü 

veya güçlü yönüyle birlikte yaşamayı öğ-

renmesi gereklidir. Karşıtlıkların uyumu ol-

mazsa bütünleşme sağlanmaz. Yolcu, kolek-

tif bilinçdışının arketipleri ile de karşılaşa-

cak, bunların ilginç çekimine kapılma tehli-

kesine göğüs gerecektir (Fordham, 2008:99). 

Kahraman yolculuğun sonunda hedefi ne 

ulaşacak ve “hazine”yi elde edecektir.

Kahramanın geçirdiği bu zorlukların 

her biri bir aşamadır ve kahraman eşikleri 

atlayarak daha güçlü hâle gelir. Bir ejderha, 

baş edilmesi güç bir sorun, güçlü bir düş-

manla karşılaşma gibi sıkıntılı dönemlerde 

toplumlar, bir kahramana ihtiyaç duyarlar. 

“Kahraman, hayatını kendinden daha büyük bir 

şeyler uğruna feda eden kişilerdir”(Campbell, 

2000:165). Demir Baba da yolculuğu sıra-

sında çeşitli sınavlardan geçmiş, bunları 

başarıyla atlatmıştır. Bu sınavlarda ona aklı, 

gücü yardım ettiği gibi sahip olduğu kera-

metleri de kullanmıştır. 

Demir Baba, dönemin önemli zatların-

dan biri olan Tursun Baba’nın yanına gide-

rek ona yedi yıl hizmet etmiştir. Demir Baba, 

bir gün kuzu kurban ederken kuzulardan 

birinin çok melediğini fark edip ona nedeni-

ni sorar. Kuzu, Demir Baba’ya annesinden 

süt hakkı için helallik dilemesini ister. Du-

rum Tursun Baba’ya bildirilir, o da kuzuyu 

ve annesini Demir Baba’ya verir. Hayvan-

ların dilini bilme ve onlarla konuşabilme 

motifi , birçok anlatı türünde kahramanın 

sahip olduğu bir özelliktir ve bu özellik, bu-

rada da karşımıza çıkmaktadır. Bunu Demir 

Baba’nın gösterdiği bir keramet olarak da 

değerlendirmek doğru olur. 

Demir Baba, Tursun Baba’nın yanında 

“ateşçibaşı” olarak da çalışır. Kalfalarıyla 

odun kesmeye gittikleri bir gün kalfalarına, 

biraz çalıştıktan sonra dinlenmelerini söy-

ler: “Bir odun kesmeden sonra gelin, bir mıkdar 

ârâm eyleyin, görelim Allâh ne gösterir”(Noyan, 

1976:77). Bir süre sonra çıkan rüzgâr ağa-

cın dallarını onlar için kesilmiş hâle geti-

rir, odunları yükleyip giderler. Olağanüstü 

güçlere sahip olma birçok kahramanın ortak 

özelliğidir. 

Demir Baba, Dursun Baba’nın ölümün-

den sonra, yedi yıl onun dergâhını bekler ve 

ardından bir yolculuğa çıkmak ister. Bu sıra-

da Bucak ülkesinden bir haberci gelir, mem-

leketlerinde bir ejderha olduğunu, bunun in-

sanlara zarar verdiğini ve memleketlerinde 

onunla baş edebilecek kimse olmadığı için 

kendilerini bu işten ancak Demir Baba’nın 

kurtarabileceğini anlatan ve onun gelmesi-

ni beklediklerini anlatan bir mektup getirir. 

Canavar, ejderha, dev ya da yırtıcı hayvanla 

mücadele etme motifi , kahramanın karşısına 

çıkarılan zorluklardır. Demir Baba’nın çıktı-

ğı yolculukta bir ejderha onu beklemektedir. 

Kaosun simgesi olan ejderha motifi  karanlı-

ğı ve kötülüğü de temsil eder. O nedenle ej-

derle kahramanın savaşı güneşle karanlığın 
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savaşını simgelemektedir(Bayat 2007:257). 

Demir Baba ejderhayı öldürmek için gerek-

li düzeneği hazırladıktan sonra bulunduğu 

yere gelir. Önce gök gürlemesine benzeyen 

bir nara atar, ejderhayı bu sesle sersemletir, 

bir müddet mücadele ettikten sonra onu öl-

dürmeyi başarır. 

Demir Baba’nın Moskova’ya yaptığı 

yolculukta düşman yine bir ejderhadır. De-

mir Baba’nın Bucak’taki ejderhayı öldürdü-

ğünü haber alan Moskova kralı, kendi ülke-

sindeki ejderhadan kurtulmak için Demir 

Baba’ya haber gönderir. Demir Baba ora-

daki ejderhayı da öldürmeyi başarır. Kral, 

Demir Baba’ya hayran olur. Ona bir ülke, 

mal, mülk, kul verir; gitmemesi için yal-

varır, ancak yolculuğunu tamamlamamış 

olan kahraman bir yere yerleşmez. “Oğul 

kıbel-i Rahmân’dan geldim. Durağım bunda 

değildir”(Noyan, 1976:98), diyerek tekrar 

yola çıkar. 

Kahramanı ortadan kaldırmak isteyen-

ler ona yönelik fi ziksel eylemlerde de bulu-

nurlar. Demir Baba’ya da bu şekilde saldı-

rılar düzenlenir. Üzerine kurşun boşaltan 

kişilere karşı Demir Baba kol gücünü ve 

elindeki asasını kullanarak onları mağlup 

eder. “Demir Baba Sultan’a bir tüfenk boşalttı. 

Demir Baba Sultan istedi kim gerü döne deyüp 

asa ile çaldı düşürdü”(Noyan, 1976:103). “De-

mir Baba Sultan ol sâhib-i meydân bir pençede, 

beşini onunu yıkdı.”(Noyan, 1976:103). Özel 

güçler tarafından korunan kahramana kar-

şı kurşun işlememekte ve kahraman, Tanrı 

istemedikten sonra ölmemektedir. Demir 

Baba, “Bana atılan kurşun atanı urur”(Noyan, 

1976: 103), sözleriyle bu durumu doğrular. 

Demir Baba yolcukları sırasında kera-

met göstermeye devam eder. Bunların her 

biri de aşama olarak değerlendirilmelidir. 

Bir gün Karakoç köyü yakınında otururken 

bir taşın ortasını genişçe oyduktan sonra, 

belinde taşıdığı kabağı çıkarır, kabağın su-

yunu oyduğu bölüme doldurur; orada bulu-

nanlar bu sudan içerler, kaplarını doldurur-

lar fakat su eksilmez, devamlı akar. Demir 

Baba’nın buna benzer bir başka kerameti de 

Şumnu nahiyesi yakınında gerçekleşir. Or-

manda gezinirken yanına gelen bir kişi “Yâ 

Dede Sultan n’laydı bir soğuk suyun olay-

dı” deyince Demir Baba asasının bir ucunu 

yere, diğer ucunu göğsüne dayayıp toprağa 

batırır ve oradan su çıkararak misafi rine ik-

ram eder. 

c) Dönüş

Kahraman çıktığı yaşam yolculuğunda 

karşılaştığı güçlükleri aşarak yolculuğunu 

tamamlar. Birey bu yolculukta uzun ruhsal 

disiplinler yoluyla kişisel sınırlamalarına, 

çekişmelerine, umut ve korkularına olan 

bağlılığını terk eder; hakikatin gerçekleş-

mesinde yeniden doğuş için gerekli olan 

öz-kıyımına karşı direnmez ve böylece en 

sonunda, büyük an için nitelikleri tam ola-

rak gelişmiş olur(Campbell, 2000:270). De-

mir Baba da her çıktığı yolculuk sonunda 

macerasını başarıyla tamamlayarak kendi 

bireyselleşme sürecine katkıda bulunurken 

içinde yaşadığı topluma da katkı sağlayarak 

evine geri döner.
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Dinî-tasavvufî edebiyat ürünleri ara-

sında yer alan Demir Baba Vilâyetnamesi, 

kahramanın doğumundan başlamak üzere 

monomitos kalıbına uygun olarak gelişir. 

Ayrılma ile başlayan dairesel hareket, aşama 

ile devam eder ve kişinin erginleşmesini ifa-

de eden dönüşle halka tamamlanmış olur.
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ŞEYHLER KASABASI VE KARAAĞAÇ KÖYLERİNİN 

İNANÇ MERKEZLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI

COMPARISON OF ŞEYHLER TOWN AND KARAAĞAÇ 

VILLAGES IN TERMS OF BELIEF CIRCLES

Erdal ADAY1

ÖZET

Toplumlardaki sosyolojik değişimi gör-

mek için yapılması gereken en güzel çalışma, 

inanç merkezleri etrafında yapılan inanç ve 

uygulamaları gözlemektir. Aynı coğrafyada 

yaşanmasına karşın aynı durum ve davra-

nışlar karşısında farklı uygulamalara yer ve-

rilmesi, geleneğin nasıl ve hangi boyutlarda 

devam ettiğini ortaya koymak bu çalışma-

nın asıl dayanağını oluşturmaktadır. 

 Bu çalışmada Alevi ve Bektaşi gelene-

ğinin canlı olarak yaşadığı Kütahya ili Hi-

sarcık ilçesi Şeyhler beldesi ile Merkez köyü 

Karaağaç köyünün türbe ve yatırları etrafın-

da ortaya çıkan inanış ve uygulamalar üze-

rinde kıyaslamalar yapılmış, ortaya çıkan 

ziyaret yerleriyle ilgili ritüeller belirlenmiş, 

bu uygulamaların eski Türk inanç sistemi ile 

bağlantısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kütahya, Alevi ve 

Bektaşi, Yatır, İnanış. 

1 Dumlupınar Üniversitesi, Rektörlük Okutmanı. 

ABSTRACT

The best way to see the sociological 

changes in societies is to observe the beliefs 

and practices related with it in belief circles. 

Observing how the people who live on the 

same land carry different practices over the 

same situations and behaviours, displaying 

how and in which level the tradition conti-

nues, forms the real base of this research. 

In this paper, Seyhler in Hisarcik town 

of Kutahya where the Alevi and Bektashi 

traditions still exist has been compared with 

the beliefs and practices that appeared aro-

und the tomb of Karaagac village. The rituals 

about these shrines have been determined 

and the connection of these practices with 

the old Turkish beliefs have been analyzed. 

Key Words: Kütahya, Alevi, Bektashi, 

Tomb, Belief.

GİRİŞ

Kütahya ili, Ege bölgesinin İç Anadolu 

çanağı ile Ege bölümünün ova ve dağ küt-

leleri arasında bir eşik teşkil eden İç Batı 

Anadolu bölümü içinde yer alır. Gerek 
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Türkler’den önce gerekse sonra önemli bir 

yerleşim yeridir. Germiyanoğlu Beyliği dö-

neminde önemli kültür merkezlerinden biri 

hâlini almıştır. Şeyhler beldesi; Hisarcık il-

çesine bağlı olup Merkez’e 125 km uzaklıkta 

ve doğusunda Karbasan köyü, kuzeyinde 

Kırgıl köyü yer almaktadır. Belde Alevi ve 

Bektaşi geleneğinin en güzel örneklerin-

dendir. Kaynak kişiler, yörenin cemevine 

ait 700 yıllık bir kudümden bahseder ki, bu 

bilgi yerleşim yerinin çok eskilere dayandığı 

hakkında bize bilgi verir(Keleş, 71). 

Kütahya, türbe yatır ve ziyaret yerleri 

açısından oldukça zengin bir görünüm arz 

etmektedir. Saha çalışmamızda beldedeki 

on beş inanç merkeziyle Kütahya-Merkez-

Karaağaç köyünde yer alan beş tekkeyi kül-

tür değerleri, fonksiyon ve uygulamalar açı-

sından karşılaştırmalı olarak ele aldık. 

A. Şeyhler Beldesindeki Erenler

1) Turabi Dede ve Haksız Hasan 

Dede Türbeleri2 

Tipoloji

Hisarcık ilçesi Şeyhler beldesindedir. 

Türbe üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar 

giriş kısmı olarak değerlendirilen ve mum-

lukların bulunduğu bölüm, diğer bölüm 

Turabi Dede Türbesi ve Haksız Hasan Dede 

türbelerinden oluşmaktadır. Türbenin he-

men yanındaki çeşme yardımlaşma der-

neği tarafından 1992 yılında yaptırılmıştır. 

2 bkz; fotoğraf:1. 

Haksız Hasan Dede Türbesi’nin içinde üç 

tane sanduka bulunmaktadır, sandukaların 

kimlere ait olduğu bilinmemekle beraber bu 

sandukalardan bir tanesinin Turabi Haksız 

Hasan olarak bilinen ve köyün kurucusu 

olarak da kabul edilen kişiye ait olduğu söy-

lenmektedir. Sanduka üzerindeki yeşil örtü 

ve hemen yanındaki sandukanın üzerindeki 

tülbent burada yatan zatın eşi ve çocukları 

olduğunu düşündürmektedir. 

Türbe, 1986 yılında eski binası yıkılarak 

yeniden betonarme olarak inşa edilmiştir. 

Türbenin tamamı çinilerle kaplıdır. Daha 

öncesinde sadece duvarlarla çevrili bir alan-

dan ibarettir. Haksız Hasan’ın sandukası 

bahçe kapısından girildiğinde sol taraftaki 

bina içerisinde, Turabi Dede Türbesi sandu-

kası ise sağ tarafta bulunan bina içerisinde 

bulunmaktadır. Türbe içerisinde bulunan 

diğer sandukaların ise Haksız Hasan’ın aile 

fertlerine ait oldukları ifade edilmektedir. 

Haksız Hasan Dede Türbesi’nde kemerli 

üç adet pencere yer almakta, duvarda süsle-

melerle birlikte Hz. Ali ve Mustafa Kemâl’in 

resimleri bulunmaktadır. 

Turabi Dede Türbesi de Haksız Hasan 

Dede türbesindeki mimari özellikleri taşı-

maktadır. Giriş tarafından sağ tarafta yer 

alan türbe içinde sekiz adet sanduka vardır. 

Üç tanesi yan yana, üç tanesi aralıklarla ve 

diğer ikisi de yan tarafta yer almaktadır. Er-

kek sandukaların üzerinde yeşil örtü, kadın 

olduğuna inanılan sandukaların üzerinde 

ise tülbent bulunmaktadır. 
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Turabi Haksız Hasan’ın Dedesi 

Behice Sultan Hakkındaki Rivayet 

(Rivayet 1)

Halk arasındaki genel kanıya göre Tura-

bi Haksız Hasan, Hacı Bektaş Veli’nin torunu 

Behice Sultan’ın torunudur. Halk arasındaki 

söylencelere göre Behice Sultan’ın, keramet 

sahibi bir evliya olduğuna inanılmaktadır. 

Behice Sultan hakkında anlatılan söylence 

de bu düşünceyi desteklemektedir:

Osmanlı İmparatorluğu’nun Ehl-Beyt 

ile uğraştığı yıllarda, yöre halkının cem iba-

detlerini müzik eşliğinde yapmalarından 

dolayı Behice Sultan, Manisa kadısı tara-

fından mahkemeye çağrılır. Behice Sultan’ı 

mahkemeye götürmek üzere köye iki zabit 

gelir ve kadının emrini Behice Sultan’a iletir. 

Behice Sultan, zabitlere dönerek:

- Peki oğlum, gidelim; ancak siz yürü-

yün. Ben yaşlıyım, size yetişemem; ama Ak-

dağ Tepesi’ndeki çeşmede buluşuruz der. 

Zabitler tereddüt etmekle beraber Be-

hice Sultan’ın hâline, görünümüne bakarak 

söylenenlere inanırlar ve yola çıkarlar. Bir 

süre sonra Akdağ Tepesi’ndeki çeşmeye 

ulaştıklarında gerçekten de Behice Sultan’ın 

kendilerinden önce buraya ulaştığını ve 

kendilerini beklediğini görürler. 

- Efendim, siz bizden önce nasıl buraya 

ulaşabildiniz diye soran zabitlere, Behice 

Sultan:

- Evladım, kestirme bir yol biliyordum, 

oradan geldim diye cevap verir. 

Tekrar, buyurun gidelim diyen zabitlere 

Behice Sultan benzer bir şekilde:

- Siz yürüyün, ben size Salihli’de, Ham-

za Baba Türbesi’nde yetişirim der. 

Zabitler, uzun bir yolculuktan sonra 

Hamza Baba Türbesi’ne ulaştıklarında yine 

Behice Sultan’ın kendilerinden önce oraya 

vardığını görerek şaşırırlar. 

- Efendim, siz yaşlı olmanıza rağmen 

nasıl olup da bizden önce buraya geldiniz?

Behice Sultan tekrar:

- Oğlum, kestirme bir yol biliyordum, 

onun için ben sizden önce buraya vardım; 

diye cevap verir. 

Nihayet Manisa’ya, Manisa kadısının 

huzuruna çıkılır ve mahkeme kurulur. Behi-

ce Sultan yargılanır ve cem yaptığı kudüm-

lerine mahkeme tarafından el konularak cem 

yapması yasaklanır. Mahkeme sonunda dı-

şarı çıkan Behice Sultan bir doğan kuşu do-

nunda uçarak köye döner ve evin saçağına 

konar. Evin saçağına konan doğanın kocası 

olduğunu anlayan Behice Sultan’ın karısı,

- Zabitlerle gittin, doğan olarak geri gel-

din; ne cafcaf ediyorsun diye çıkışır. 

Durumdan rahatsız olan Behice Sultan 

ise:

- Lânet olsun böyle köye diyerek köylü ta-

rafından şikâyet edilmesine içerlenir”(Duru, 

2010:56). 
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Turabi Haksız Hasan’ın 

Çocukluğu Hakkındaki Rivayet 

(Rivayet 2)

Halk arasındaki inanışa göre Behice 

Sultan’ın o günlerde yaşadığı Şeyh Ça-

kır köyü bu lânetle beraber yok olur. Söy-

lenceye göre Şeyhler yakınında bulunan 

Hamamköy’de o günlerde Hristiyanlar ya-

şamaktadır. Şeyh Çakır köyünün yok oldu-

ğunu gören Hamamköylü Hristiyanlar bir-

birlerine:

- Gidelim bakalım, Şeyh Çakır köyü bat-

tı, hem seyredelim hem de avlanalım derler; 

çünkü söylenceye göre Hamam köylüler ava 

meraklı bir topluluktur. 

Şeyh Çakır köyüne ava giden 

Hıristiyanlar’dan birinin de çocuğu olma-

maktadır. 

Şeyh Çakır’a ulaştıklarında köyden ge-

riye hiç bir şey kalmadığını, geriye sadece 

oyun oynayan iki çocuk kaldığını görürler. 

Çocuğu olmayan Hamam köylü Hıristi-

yan arkadaşlarına seslenerek:

- Gelin bakın, iki tane çocuk buldum; 

ben avımı yakaladım der. 

Hıristiyan avcı, çocukları oradan alarak 

eve getirir. Çocukları evlat edinerek onlara 

bakmaya başlar. Bir zaman sonra çocuklar 

büyürler, çocuklar evden ayrılır ve bir daha 

dönmezler. Çocukları evlat edinen Hıristi-

yan avcı çocukları aramaya başlar ve bir gün 

Haksız Hasan Türbesi’nin bulunduğu yerde 

çocukları bulur. 

- Yavrum, aç, susuz ne yapıyorsunuz? 

Size kim ekmek veriyor? diye soran Hıristi-

yan avcıya çocuklar:

- Baba, biz aç değiliz diye cevap verirler. 

Çocuklardan birisi yanlarındaki taşın kovu-

ğundan elini sokarak ekmek çıkarır, diğeri 

elini uzatarak su çıkarır ve üvey babalarıyla 

birlikte yerler. 

Çocukların artık büyüyüp kendi başla-

rının çaresine bakacak durumda olduğunu 

gören üvey baba:

- Oğlum, benim sizinle işim bitti; çünkü 

siz kendinize bakabilecek güçtesiniz, size 

ulaşabilmem mümkün değil. Size Allah se-

lamet versin, diyerek çocukların yanların-

dan ayrılarak evine döner. Bu olaydan sonra 

buraya yerleşen iki çocuk işte Haksız Hasan 

ve Haksız Hüseyin’dir(Duru, 2010;57). 

Behice Sultan’a Ait Kudümlerle 
İlgili Rivayet (Rivayet 3)

Haksız Hasan büyüyüp de şimdiki Şeyh-

ler köyünü kurduktan sonra, zamanında ba-

bası Behice Sultan’ın yaşadıklarını öğrenir 

ve Manisa’ya gidip cem yapılan kudümleri 

almaya karar verir. Kudümleri almak üze-

re Manisa’ya gider. Kudümleri almak üzere 

Manisa kadılığına gelen Haksız Hasan’a ne 

istediği sorulduğunda 

- Babamdan kalan mirası almaya geldim 

diyerek kendisini tanıtır. 
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Kadılıkta bulunan görevliler

- Babana ait kudümleri tanıyabilecek 

misin? diye sorduklarında görevliler ku-

dümlerin muhafaza edildiği mahzeni açar-

lar. Haksız Hasan kudümlerin bulunduğu 

bölüme dönerek:

- Kudümler, ben geldim diye bağırır. 

Haksız Hasan’ın babası Behice Sultan’a 

ait olan kudümler kendi kendilerine ses çı-

karmaya başlarlar. 

Haksız Hasan görevlilere dönerek:

 -İşte, benim kudümlerim bunlar der. 

Görevliler, kadının zamanında Behice 

Sultan’a dediği gibi yine:

- Böyle ibadet olmaz, çalgıyla ibadet ol-

maz. Müzikle Araplar dans eder, âlem ya-

parlar derler. 

Oysa kudümle yapılan cemin ibadet ol-

duğuna inanan Haksız Hasan karşı çıkarak:

- Kudümleri verin siz bana, yalnız, se-

simi duyup da arkama takılanlara müsaade 

edin der. 

Görevliler bu sözlere gülerek:

- Bu kudümlerin arkasından kim gele-

cek? diye sorarlar. 

Haksız Hasan:

- Hiç kimse duymazsa mahlûkat duyar 

diye cevap verir. 

Haksız Hasan, kudümleri çalarak kö-

yüne dönmek üzere yola çıktığında geçtiği 

yerlerde ne kadar adak kurbanı olarak kul-

lanılan hayvan varsa peşinden yürümeye 

başlar. Kısa sürede arkasında bir sürü olu-

şan Haksız Hasan, bu sürüden yolu üzerin-

de bulunan yoksullara dağıta dağıta köyüne 

kadar gelir. Köye ulaştığında sürüden arta 

kalan hayvanları hak almadan köy halkının 

emrine verip yaydığı, çobanlık yaptığı için 

Haksız adını alır(Duru, 2010:58). 

Haksız Hasan’ın Manisa kadılığından 

geri aldığına inanılan kudümler Haksız 

Hasan’ın torunu Bayram Dede tarafın-

dan beldenin de bağlı olduğu Şeyh Çakır 

Ocağı’na verilir. Günümüzde bu kudümler 

hâlâ mevcut olup cemlerde semah, bu ku-

dümler eşliğinde dönülmektedir. 

Zorda Kalanlara Yardım Ettiğine 

İnanılan Rivayet (Rivayet 4)

Haksız Hasan Dede’nin Çanakkale 

Savaşı’nda Müslümanlar’a yardım etti-

ğine inanılır. Yaşlı bir kadının, askerlerin 

Müslümanlar’a yardım için gittiklerini bel-

de halkına anlatması üzerine sabaha uyana-

madığı anlatılıt(N. Nohus, 57). 

Diğer Kerametleri (Rivayet 5)

Efsanevi bir kişiliği olan Haksız Hasan’ın 

bir evliya olduğuna inanılır ve Çimen Dede 

denilen bölgedeki kaynak suyunun, köylü-

nün deyimiyle Kocapınar’ın; Haksız Hasan 

tarafından, çobanlık yaparken köyün susuz 

olduğunu düşünerek çıkardığına inanı-

lır. Söylenceye göre Haksız Hasan, Allah’a 

yalvarır ve elindeki asasını yere vurmasıy-
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la buradan su çıkar, çıkan suyu köye kadar 

getirir. Bu söylence nedeniyle bu su kaynağı 

kutsal kabul edilir ve suyun çıkarıldığı yer 

ile Çimen Dede arasında kalan bölgede su 

ile vücudunu yıkamak günah kabul edilir. 

Kaynak kişiye göre bu inanış günümüzde 

çocuklar da dahil tüm yöre halkı arasında 

yaşamaktadır(Aslan, 77). 

Rivayet 6

Haksız Hasan Dede ineklerini otlatırken 

hayvanlar o kadar susamışlar ki hayvanlar 

kendi diliyle yalvarmaya başlamışlar. Hak-

sız Hasan Dede, Ilıca denilen yere geldiğin-

de uyuyup kalmış uyandıktan sonra topu-

ğunu toprağa vurmuş, yerden su çıkmış ve 

hayvanların su ihtiyacı karşılanmıştır(Çanlı, 

2007:69). 

Rivayet 7

Haksız Hasan Dede köyde çobanlık 

yapıyormuş. Köyde öyle bir susuzluk ya-

şanmış ki herkes Haksız Hasan Dededen 

yardım istemiş. Haksız Hasan Dede, Ilıca 

denilen yerde uyuya kalır. Rüyasında beyaz 

sakallı, elinde bastonu olan bir zat;“ Köyün 

susuz kalmasına üzülüyorsan çomağını ne-

den toprağa vurmuyorsun?” demiş. Bunun 

ardından Haksız Hasan hemen uyanmış, 

çomağını yere vurmuş, çomağın vuruldu-

ğu yerden su çıkmış. Çomağını sürüdükçe 

su da ardından akıp gelmiş. Haksız Hasan 

Dede çomağını sürüye sürüye köye kadar 

getirmiş. Köyün içme suyunun bu şekilde 

karşılandığına inanılır(Öztürk, 77). 

Rivayet 8

Şeyhler köyünde çok fazla yağmur ve 

tolu yağar. Her tarafı sel almak üzereyken 

Haksız Hasan Türbesi’nden yardım isterler. 

Ne yatıyorsunuz Şeyhler batıyor derler. Bu-

nun üzerine kerameti gereği her tarafı sel alır, 

ama köy sınırlarından sel giremez(Öztürk, 

77). 

Rivayet 9

Köye gelin olarak gelen kızlara bal, yağ 

verilir ve Haksız Hasan Dede’nin suyuna 

atmaları istenir. Yeni gelinlerden biri bu uy-

gulamayı yapmak için suyun kenarına varır. 

Suyun kenarında bulunan kaba ağacın altın-

da ak saçlı bir ihtiyar görür. Ak sakallı dede 

ibadet etmektedir. Bu kişi Haksız Hasan 

Dede’dir. Koca kaba ağaç da dedeyle birlik-

te secdeye eğilir. Ağaç secdeye varınca gelin 

başındaki alı çıkartıp ağacın tepesine bağla-

yıverir. Köylü şaşırır, nasıl olur da bu ağa-

cın tepesine bu al bağlanır? Köydeki herkese 

sorarlar, bulamazlar. Alını bağlayan gelinin 

kaynanası sen bizim alı düşmanımıza mı 

verdin diye suçlarlar, gelin dayanamaz iti-

raf eder olan biteni. Ertesi sabah gelin sırrını 

ifşa edince ölür(Çanlı, 2007:71). 

Yörede en çok kurbanlar Haksız Hasan 

Dede ve Hüseyin Dede’ye adanır. Eskiden 

köyün inekleri türbe etrafında dolandırı-

lır, hangi hayvan Haksız Hasan Dede’nin 

türbesinin bahçesine girerse adak olarak 

kesilirmiş(N. Nohus, 57). 
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Askere gidecek gençler Haksız Hasan 

Türbesi’nden, türbe toprağı olan ve güfer 

adı verilen toprağı çıkılayıp yanında taşır. 

Böylece kendini korumaya alır. Bazen top-

rağın yerini dal parçası da alabilmektedir. 

Cüzdanın içerisine koyarlar ve düşman 

kurşununun bile değmeyeceğine inanırlar. 

Köyde şehit olmamasının nedenini, Haksız 

Hasan Dede Türbesi’nden alınan nesnelere 

bağlarlar. İbrahim Öztürk’ün yeğeni Meh-

met Öztürk, askere gitmeden önce Haksız 

Hasan’dan güfer(kıyır), taş parçası alarak 

cüzdanına koyar. Van’da askerî araç devri-

lir, ama kimseye bir şey olmaz. Komutanı 

böyle büyük bir kazadan nasıl kurtulduk-

larını söylediği zaman Mehmet Öztürk se-

bebini anlatır ve komutanı onu askerî izne 

gönderir ve kendisine de kıyır getirmesini 

söyler(Öztürk, 77). 

Çimen Dede3

Haksız Hasan Türbesi’nin tam karşısın-

da bulunan bir meşe, kurumuş iki ardıç ağa-

cından ibaret olan ve belde halkı tarafından 

kutsal bilinen bir mekândır. Buradaki ağacın 

700 yıllık olduğu söylenmektedir. Alanın et-

rafı çitlerle örülmüş ve hemen sağ tarafına 

insanların oturması için çardak yapılmıştır. 

Kutsal alanda bulunan ve Kabaağaç diye 

adlandırılan ağacın kutsal olduğuna inanı-

lır. Halk arasında özellikle hastalanan inek-

lerin, Çimen Dede’deki ağacın kabuğundan 

alınarak burnuna tütsülenmesi neticesinde 

3 bkz; fotoğraf:2. 

hastalıktan kurtulacağına inanılır. Burada 

bulunan bir ağacın kuruma nedenini bu uy-

gulamaya bağlamaktadırlar. Aynı uygulama 

sağdırmayan inekler içinde yapılmaktadır. 

Kutsallaştırmayı gelenekle açıklayan 

kaynak kişi, Alevi geleneğinde, pir diye bi-

linen din görevlilerinin dibinde oturdukları 

ağaçların halk tarafından genel olarak kut-

sallaştırıldığından söz etmektedir. Örnek 

olarak da belde sınırları içerisinde bulunan 

Pir Dede denilen kutsal alanı vermekte ve 

buraya yörenin bilinen pirlerinden bir kişi-

nin oturmasından dolayı bu ismin verildiği-

ni, Çimen Dede için de böyle bir durumun 

söz konusu olabileceğinden söz etmektedir. 

Bu alanın kutsallaştırılmış olmasını çeşitli 

söylencelere dayandıran yöre halkı, bunun-

la ilgili olarak birçok söylence de anlatmak-

tadır. En yaygın söylence ise; yöre halkı ta-

rafından bu bölgede Haksız Hasan’ın lider-

liğinde semah dönen evliyalarla ilgili olan-

larıdır. Evliya diye bilinenler ise daha çok 

tarih içerisinde bölgede dedelik yapan ki-

şilerdir. Bunlar; Balım Sultan, Balım Hasan, 

Mahmut Dede, Recep Dede, Haksız Hasan, 

Haksız Hüseyin vb. kişilerdir. 

Meşe ağacının hemen yanında bulunan 

ardıç ağacının yanında mumluk yer almak-

ta ve her perşembe akşamı köy halkı tara-

fından mum yakılmaktadır. Bölgede bütün 

türbelerin hayrı yapılırken buranın hayrı 

yapılmaz. 
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2) Hüseyin Dede Türbesi

Tipoloji

Türbe merkeze 2 km uzaklıkta, Ilıca 

Türbesi olarak kabul edilen yerin aşağı ta-

rafında yer almaktadır. Çevresi ağaçlarla 

çevrili ve yanında sonradan yapılmış bir 

çeşme vardır. Türbenin küçük bir kapısı ve 

penceresi bulunmakla beraber, türbede iki 

de medfun yer almaktadır. Sandukaların 

üzerinde kırmızı ve yeşil örtüler vardır. Hü-

seyin Dede’nin yanındaki mezarın eşi oldu-

ğu söylenir. Sandukaların hemen başında 

mumluk ve tavana asılı süpürge vardır. 

Behice Sultan’ın oğlu Haksız Hasan 

Dede’nin kardeşidir. Işık Çakır’da yaşanan 

felaketten sonra orada canlı kalmayı başa-

ran iki çocuktan biridir. Şeyhler beldesine 

gelerek yaşamını burada devam ettirmiştir. 

Özellikle askere gidecek gençlerin rüyaları-

na girdiği için asker olarak da bilinir

Rivayet 10

Yöre tarihî bir yer olarak bilinir. Burada 

yer alan yerleşim kalıntıları bazılarının ilgi-

sini çeker, kimisi arabasıyla buraya gelir, bir-

kaç yeri kazar ve Hüseyin Dede’nin kendisi-

ne bir şey yapamayacağını iddia eder. Bunu 

söylemesiyle birlikte arabası bir anda yanar 

ve o kişi, perişan bir hayat sürdürür(Aslan, 

77). 

Rivayet 11

Köylü imece yardımıyla Hüseyin 

Dede’nin bulunduğu yere su getirmektedir. 

Köyün sakinlerinden Ramazan Amca an-

latılanlardan rahatsız olur ve ertesi günkü 

su getirme çalışmasına katılmaz. Eşi yanı-

na gelir, neden gitmediğini sorar. Ramazan 

Amca, Hüseyin Dede’nin suya ihtiyacı varsa 

çaydan içmesini söyler. Aynı gün iğde ağa-

cından düşen Ramazan Amca’nın kabur-

gaları kırılır. Kendisinin cezalandırıldığını 

söyler(Aslan, 77). 

Her Perşembe akşamı buraya gelinir 

üç ile beş arasında mum yakılır, dua edi-

lir. Mumların ikindinden sonra yakılması, 

özellikle de güneş battıktan sonra yakılması 

gerekir. Buradaki ormandan bir şey alınırsa 

dokunduğuna(zarar görüleceğine) inanılır. 

Ağaçlardan bir dal parçası bile almak kişi-

lerin başına dert açabilmektedir. Bu uygula-

manın temelini eski Türk inancındaki ağaç 

kültü ile atalar kültü arasındaki bağ oluştur-

maktadır. 

Diğer bir rivayete göre deprem sırasın-

da Şeyhler ve Işık Çakır yerle bir olur ama 

Haksız Hasan ve Hüseyin Dedelere bir şey 

olmaz. 

3) Hamza Yarenî Dede Türbesi

Hamza isimli bir dedenin ibadet ettiği, 

oturup gezindiği yer olarak da tasvir edil-

mektedir. Ardıç ağaçlarıyla kaplı köyün üst 

tarafında yüksek bir alandır. Türbe değil, 

yatır olarak bilinir. Belde merkezine 2 km 

uzaklıktadır. 

Bölgede sülalenin sorumlu olduğu kut-

sal yerler vardır, buradaki yatırın hayrını 
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da Meremoğlu olarak ifade edilen “rakıb4” 

İbrahim Öztürk yapmaktadır. Kendisin-

den önce babası Ali Öztürk, dedesi İbrahim 

Öztürk yapmış; kendisiden sonra ise oğlu 

Durali Öztürk’ün bu geleneği devam etti-

receğini ifade etmiştir. Ekim ayı içerisinde 

hayrı yapılır. Nezir kurbanı olarak da ifade 

edilen bu kurbanları dede keser, yemekler 

yapılır. Keçi, koyun, sığır ve öküz kurban 

olarak kesilmiştir. En son gerçekleştiri-

len hayrında, sekiz tane küçükbaş hayvan 

kesilmiştir(Öztürk, 77). 

Köyün dışında olması nedeniyle kur-

banlar orda kesilip köye getirilmekte, ce-

mevinde lokma verilmektedir. Eskiden 

ise bütün dini pratikler, bulunduğu yerde 

yapılmaktaymış. Köylü bu kurbana nezir 

kurbanı demektedir ve 8-10 tane küçükbaş 

hayvan kesilmektedir. Kaynak kişi bundan 

on yıl önce kendilerinin büyükbaş hayvan 

kurban ettiklerini de söyledi. Köydeki sıra-

yı sorduğumuz zaman ise aldığımız cevap 

Haksız Hasan hayrı yapılmadan diğer ha-

yırların yapılamayacağı şeklinde oldu. Eylül 

ayının ilk haftasında Haksız Hasan hayrı ya-

pıldıktan sonra, periyodik olarak her hafta 

bir türbenin hayrı yapılmaktadır. 

4) Balım Sultan Türbesi

Türbe, köyün içerisinde yer alan,3m2’lik 

alana sahip eski bir yapıdır. Önünde çok ge-

niş bir bahçesi vardır. Hayır kurbanlarının 

pişirilmesi için aşevi yapılmıştır. Türbenin 

bulunduğu yerin etrafındaki köylüler bu 

4 Rakıb (Arapça ): gözeten, bekleyen. 

türbenin hayrını yapmaktadırlar. Türbenin 

içinde küçük, bir tane sanduka vardır. Gelen 

ziyaretçilerin getirdikleri daneler(tülbent) 

türbe içine bırakılır. Bölgedeki bütün türbe-

lerde olduğu gibi burada da bir tane mum-

luk vardır. 

Rivayet 12

Işık Çakır yerle bir olur; Hamamköy’den 

iki arkadaş hem av yapalım hem de Işık 

Çakır’a bakalım diyerek yola çıkarlar. Ger-

çekten de köy helak olmuştur, fakat iki ço-

cuk beşikte, baş parmakları ağzında, sağ-

salim durmaktadır. Bunlar Haksız Hasan 

Dede ve Hüseyin Dede’dir. İçlerinden biri 

ben avımı buldum diyerek çocukları alıp 

Hamamköy’e döner. Aradan belli bir zaman 

sonra çocuklar oyun oynarken kaybolurlar. 

Aynı olay iki defa daha gerçekleştir. İkisin-

de de çocuklar köyün dışında bulunurlar. 

Üçüncü kez kaybolduklarında, çocukları 

Balım Hasan Türbesi’nde bulurlar. Çocukla-

rın dedeleri onları görünce, “Siz buraya ne-

den geldiniz?” diye sorar. “Açsınızdır” der. 

Çocuklar aç olmadıklarını söylerler, Balım 

Hasan Türbesi’nin önündeki taşa elini uza-

tıp içerisinden sıcak ekmek alıp dedelerine 

ikram ederler. Dedesi, “Yavrum benim aklım 

bu işe ermez, Allah yolunuzu açık etsin” der. 

Bugün hâlâ bu taş türbenin duvarında yer 

almaktadır(Aslan, 77). 

5) Mahmut Dede Türbesi

Türbe, beldenin meydanında yer al-

maktadır. Küçük taş örenden oluşan kubbe-

siz çatısı vardır. Diğer türbelere göre daha 
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bakımlıdır. İçeride bir tane kabir vardır. 

Kabrin üzerinde ise yeşil örtü, mezarın baş 

kısmında bir başlık ve mumluk mevcuttur. 

Penceresi bulunmayan bu mekânda, meza-

rın baş kısmında su çanağı vardır. Türbe-

nin hemen yanında koca bir ardıç yer alır. 

Türbenin hemen üzerinde yine köy çeşmesi 

vardır. Mimari yapı olarak Balım Sultan’a 

benzer. Mahalleli tarafından sürekli olarak 

ziyaret edilir. Perşembe akşamları mutlaka 

mum yakılır, dua edilir. Güz mevsiminde 

köy mahallesinin rakıbları(Marzılar, Ay-

mazlar...) tarafından hayrı yapılmaktadır. 

Kutsal mekânlara büyük önem verilir, 

burada yatan kişilerin Hak ile Hak olduğuna 

inanılır; bu yüzden saygısızlıkların karşı-

lıksız kalmayacağına inanılır. Buraya say-

gısızca davrananların, ya dokunuyor ya 

deliriyor, şeklinde ifade edildiğini gördük. 

Türbe önünde silah atan bir kişinin kurban 

kesmesine rağmen delirdiği, ailesinin zarar 

gördüğü söylenmiştir(M. Nohus, 76). 

6) Ilıca Dede Türbesi

Türbe tek kubbeli bir yapı olup çinilerle 

bezenmiştir. Yapı içinde bir tane mezar bu-

lunmaktadır. Mezarın kime ait olduğu bi-

linmemektedir. İlkbahar ve sonbahar ayla-

rında hayrı yapılmaktadır. Özelikle yağmur 

duasına bu mekâna çıkılmaktadır. Duaya 

çıkıldıktan sonra mutlaka yağmurun yağa-

cağına inanılır. Haksız Hasan Dede’nin ço-

banlık yaparken toprağa çomağıyla vurup 

su çıkardığı yer olarak da bilinmektedir. 

Bu mekân beldenin ihtiyacı olan su kaynağı 

olarak da bilinir. Yağmur duasının düzen-

lendiği ve Ilıca Dede’nin hayrının yapıldığı 

günlerde “ark atlama” denilen uygulama ile 

su kanalları temizlenir. 

Rivayet 14

Ilıca suyunun tamamının köye gelme-

diği söylenir. Hatta bir gün Hüseyin Dede, 

Haksız Hasan’a:

- Kardeş benim hakkımı da ayır, der. 

Haksız Hasan:

- Sana artanı varır, demiş. 

Köy halkı suyu toplamak için o kadar 

uğraş vermesine karşın suyun belli bir mik-

tarı, aşağı tarafta bulunan Hüseyin Dede’ye 

doğru akmaktadır. Bu suyun Hüseyin 

Dede’nin hakkı olduğu düşünülür. 

7) Mehmet Dede Türbesi

Türbe, önceden köy mezarlığı içinde kü-

çük, kerpiç bir yapıdan ibaretken bugün dü-

zenli bir yapı şeklinde imar edilmiştir. Yapı 

içinde yerden 50 cm yükseklikte, üç mezar 

bulunmaktadır. Hemen yanında büyük bir 

ağaç vardır. Mezarların başlıkları yoktur. 

Üzerlerinde yeşil ve kırmızı örtüler bulun-

maktadır. Yine baş tarafl arında perşembe 

akşamları mum yakmak için mumluklar 

sıralanmıştır. Mehmet Dede ve ailesinin ka-

birleri vardır. Türbenin hayrı yapılmamak-

tadır. Yöre halkı dua için ziyaret etmektedir, 

Dede’nin hakkı olduğu düşünülür. 
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8) Ahmatçık Türbesi 

Ahmatçık Türbesi, Ahmatçık adında 

genç bir askerin ikamet ettiği mevki olarak 

düşünülmektedir. Herhangi bir mezar yok-

tur. Ahmatçık adı verilen mevkide daha 

önceleri yapı bulunmamaktadır. Daha son-

radan etrafı çevrilmiş ve kapatılmıştır. Yöre 

halkı tarafından her perşembe akşamı mum 

yakılıp hayrı güz vaktinde yapılmaktadır. 

Buranın hayrını Ayvazlar sülalesi yapmak-

tadır. Bu koruluktan bir tane dahi ağaç dalı 

ya da ardıç alınmaz. Buradan en ufak bir şey 

alan kişinin başına felaket geleceğine inanı-

lır. 

9) Arap Dede Türbesi

Türbe, hemen evin yanına yapılmış kü-

çük bir yapıdan ibarettir. Tuğlayla örülü ve 

içeride büyük, beyaz bir taş bulunmaktadır. 

Taşın üzerinden küçük bir halı serilidir. Kim 

olduğu hakkına bilgi yoktur. Halk tarafın-

dan âlim olduğuna inanılır, bu taşın üzeri-

ne oturduğu söylenir. Taşın hemen yanında 

mumluk vardır. Türbenin hemen aşağısında 

bulunan evlerin zarar gördüğüne inanılır. 

Çevredeki ailelerin çocukları ölmüş ya da 

dağılmışlar. Kim olduğu bilinmemektedir. 

Hayrı güz mevsiminde yapılır. Türbe yol 

üzerinde olması nedeniyle köylüler türbeyi 

her sabah ziyaret edip dualarını yapmak-

tadırlar. Perşembe akşamları mum yakılır. 

Güz ayında 20-30 arasında hayvan kesilir, 

herkes gelir yer, içer(Albayrak, 70). 

Türbenin rakıbları, Ali Kömürcü ve 

Mehmet Amca’dır. Hayrı güz mevsiminde 

yapılır. 

Rivayet 15

Arap Dede yetmiş bin Horasan ereni-

nin pirlerindendir. Hoca Ahmet Yesevi bir 

gün onların kellelerini ele alıp uzağa atmış: 

“Hadi herkes kendi kellesi neredeyse bul-

sun, oraya yerleşsin” der. Arap Dede kel-

lesini burada bulmuş, buraya yerleşmiştir 

(Çanlı, 2007:68). 

10) Ali Dede (Allı Dede):

Çanakkale savaşında Ali Dede’nin zor-

da kalan insanlara yardım ettiğine inanılır. 

Askerler savaşırken yetiş Ali Dede demesiy-

le elindeki yabayla Türk askerlerine yardım 

ettiğine inanılır. Belde merkezinde bulunan 

önceden taşlarla çevrili alana verilen isim-

dir. Burada Ali ya da Allı adında bir zatın 

ibadet ettiğine ve gezdiğine inanılmaktadır. 

11) Işık Çakır:

Şeyh Çakır köyündedir. Horasan eren-

lerinden olduğu söylenir. Işık Çakır Oca-

ğı olarak da bilinir. Işık Ali ve kardeşi Işık 

Çakır’ın oklarının düştüğü ve yerleştikleri-

ne inanılan yer bu köydedir. Şeyhler Belde-

si ismini de bu türbeden almıştır. Köy, Işık 

Çakır olarak da bilinir. Yine sözlü kayna-

ğa göre “Osman Gazi zamanında bir zat Hacı 

Bektaş’tan icazet alarak buraya yerleşmiştir. Bu 

kişi Şeyh Çakır Sultan’dır. Bu zat yörenin bağlı 

olduğu ocağın piri ve Hacı Bektaş Veli’nin de öğ-
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rencisidir. Şeyh Çakır, Hacı Bektaş Veli’nin attı-

ğı okun peşinden gelmesi sonucu buraya yerleş-

miştir.” Bu okun bugün Şeyh Çakır köyünde 

yaşayan Murat Dede tarafından korumaya 

alındığı bilinmektedir. 

Rivayet 16

Işık Çakır şap ocağı açar ve bunu çeke-

meyen insanlar şikâyet ederler. Zaptiyeler 

Işık Çakır’ı ateşe atarlar, fırının kapısını aç-

tıkları zaman Işık Çakır güvercin olur fırı-

nın kapısından uçar gider ve bugünkü Işık 

Çakır köyünün bulunduğu yere evine gelir. 

Işık Çakır’ın bulunduğu yerdeki koca çama 

konar ve ötmeye başlar. Eşi de o sırada eşi-

nin zaptiyeler tarafından götürülmesine çok 

üzüldüğü için; “Tanrının zalimi Işık Çakır’ı yer 

ile yeksan ettin”, der demez hanımı da onun 

sırrına erer, güvercin donuna girer(Aslan, 

77). 

Işık Çakır’a özellikle çocuk sahibi olmak 

isteyenler gider. Askere gidecekler mutlaka 

ziyaret ederler. 

12) Er Yatağı:

Köye en uzak yatırlardan biridir. Ken-

disinin bir asker olduğuna inanılır. Uzak ol-

duğu için hayrı köy içerisinde yapılır. Er ya-

tağının hayrı yapılırken, kurbanlardan birisi 

bıçağın altından kaçar ve tam 27 gün sonra 

yatırın bulunduğu yerde bulunur. Kayalık 

alanda ne içip ne yediği bilinmez. Köylüle-

rin sürüleriyle her gün otlayıp tekrar kaya-

lık alana döndüğü de ifade edilmiştir. 

Düşmanlar askeri yakalamak üzereyken 

asker kayaya yarıl der ve kaya yarılır, düş-

man elinden kurtulur. Bugün hâlâ o kaya üze-

rinde atının ayak izi bulunmaktadır(Aslan, 

77). 

Er atağına yakın bir yerde köylüler çok 

yorulurlar. Çocuklardan birinin abdesti ge-

lir. Babası uyarmasına rağmen çocuk yatırın 

bulunduğu yere yakın bir yere tuvaletini 

yapar. Mağaranın içine büyük bir ateş topu 

gelir. Çocuğun babası dua eder, çocukla ço-

cuk olma, der. Ateş topu yavaş yavaş aza-

lır, kurban keserler ve bir daha saygısızlık 

yapmazlar(Keleş, 71). 

Şeyhler Beldesindeki Ziyaret • 
Ritüelleri

Beldede ziyaret mekânının kapısının 

önünde eller ve ayaklar mühürlenip şu gül-

bank okunur: 

“Bismişah, Allah, Allah. Allah, Muham-

med, Ali’nin hürmeti için bu dergâhtan ayırma. 

Bismişah, Allah, Allah. Derviş-i dervişan, mak-

bulü kabulen, pirimiz, hünkârımız Hacı Bektaş 

Veli Horasan el bağladım. Durduk pirimin di-

vanına el aman, sığındık pirlerin lütfu ihsanına. 

Bu yolda canımız kurban, pirlerin lütfu ihsanı-

na. ‘Ceddimiz Işık Çakır Sultan’ın yüzü suyu 

hürmetine, cümle günahlarımızı affeyle bağışla; 

alçakta yüksekte yatıp uyumaz, oturup dinlen-

mez erenler, enbiyalar, evliyalar, şehitler, sıddık-

lar, ilm-i kırklar, çevremizde yatan evliyaların 

yüzü suyu hürmetine; Bercemâl-i Muhammed, 

Kemâl-i Hasan, Hüseyin, Ali Rahman’a vere-

lim salavat.” dedikten sonra sırasıyla kapı-

nın üstüne, sağına, soluna ve eşiğe sırasıyla 
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“ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, Şah Hasan ve 

Hüseyin”deyip niyaz ederler. 

Ardından ayağa kalkıp erkek ise elleri 

göbekhizasında, kadın ise göğüs hizasında 

sağ el sol elin üzerine gelecek şekilde birleş-

tirir. Duasını eder, yine geri geri çıkar. 

Türbelerin tamamında ağaç yer alır ve 

bu ağaçların dalı, parçası alınmaz. Türbele-

rin yakınındaki ormandan bile bir şey alıp 

götürmek kişiye zarar vermektedir(Öztürk, 

77). 

B) Karaağaç Köyü Türbeleri 

Karaağaç köyü, Kütahya’ya 30 km 

uzaklıkta, tarihî yerleşimleri bulunan Türk-

men şehirlerinden biridir. İsmini yörede çok 

fazla bulunan meşe ağaçlarından almıştır. 

Türbelerin tamamında bu ağaçları görmek 

mümkündür. Çevrede bulunan tarihî eserler 

köyün gerek Bizans gerek beylikler gerekse 

Osmanlı döneminde önemli kültür merkez-

lerinden birisi olduğunun kanıtıdır. 

1) Öteköy Tekkesi 

Tipoloji 

Kütahya-Merkez-Karaağaç köyüne bir-

kaç km uzakta, eski köy yerleşiminin bu-

lunduğu yerdedir. Çevre köyleri tarafından 

(Gümüş, Köprüören, Ağaçköy, Yakaca, Kı-

zık) “Öte”(diğer ismi) ismiyle anılmaktadır. 

Etrafı taşlarla çevrili olan bu mekânın çevre-

sinde ağaçlar ve çeşme bulunmaktadır. Tür-

benin hemen yanında, Bizans döneminden 

kaldığına inanılan bir de hamam kalıntısı 

bulunmaktadır. 

Türbe Sekizgen Gövdeliler(Uysal, 

2006:325) olarak da adlandırabileceğimiz 

bir yapıya sahiptir. Türbe XIV. yy. a ait kes-

me taşlardan yapılmıştır. Mimari özellikler 

açısından Tavşanlı’da bulunan Mülayim 

Dede Türbesi ile aynı mimari özellikleri 

taşımaktadır. Türbenin tavanı 1980 yılında 

onarım görmüştür. Dıştan basık piramidal 

bir örtüyle kaplanmıştır. Örtü içten kubbe-

lidir. Kubbelere geçiş belli–belirsiz pandan-

tif diyebileceğimiz bir elemanlar vasıtasıyla 

gerçekleştirilmiştir(Uysal, 2006:325). Tür-

benin kapısı bir metre büyüklüğünde, etra-

fı mermerle kaplıdır. Bir kapısı ve iki adet 

penceresi bulunmaktadır. Türbenin içinde 

iki tane sanduka bulunmaktadır. Köylüler 

tarafından yeni sanduka eskisiyle değişti-

rilmemiş, her ikisi de türbenin ortasında yer 

almaktadır. Sandukaların üzerinde seccade 

ve yeşil örtü bulunmaktadır. Yatır, normal 

bir yatırın uzunluğuna sahiptir. Sandukanın 

baş tarafı hazineciler tarafından kazılmış, 

zemin daha sonra beton ile kaplanmıştır. 

Türbede herhangi bir kitabe bulunmamak-

tadır. 

Karaağaç halkı türbenin üst kısmını 

güçlerinin yettiğince onarmışlardır; fakat 

bugün köydeki diğer türbeler gibi Öte Tek-

ke Türbesi de bakımsızdır. Mezarların üzeri 

tozlarla kaplıdır, içeride herhangi bir eşya 

da bulunmamaktadır. 
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Rivayet 17

Burada yatan zatın kim olduğu bilin-

memekle birlikte kendisinin şehit olduğu-

na, Horasan erenlerinden olduğuna inanıl-

maktadır. Köyde yapılan derlemede burada 

yatan kişinin asıl zat olduğu, diğer ismiyle 

Beşler Tekkesi, karşısında ise onun hanımı-

nın tekkesinin bulunduğunu da derledik. 

İsim olarak Küçük Ağa karşısındaki tekke-

ye ise Küçük Ağa’nın hanımı Hatice Hanım 

denilmektedir(Alan, 50). 

Rivayet 18

Burada yatan zatlar bazen yerlerinden 

kalkıp köyün içindeki tekkeden başlayıp 

üçler, yediler, beşler; Kızık’a kadar gezer-

lermiş. Babam bu olayı yaşamış, o zatları 

gezerken seslerini duyduğunu söylüyor. 

Öteköy tekkesine başka yerlerden de dua et-

mek için gelenlerde vardır. Çeşme suyunun 

şifalı olduğuna inanılır. Çırçır çeşmesine 

korkan çocuklar içinde gidilir. Eskiden, yani 

köyün kalabalık olduğu zamanlarda hercu-

ma, köylünün biri bu türbelerde aş pişirir ve 

diğerlerini çağırırdı. Toplanıp oraya gidilir-

di. Şimdilerde ise bu uygulamalar kalmadı. 

Türbelerde kurban kesme âdeti yoktur. Es-

kiden ise çorba, tavuk gibi yiyecekler yapılıp 

oraya götürülürdü. Köyde toplam beş türbe 

vardır, bu yüzden de Beşler Tekkesi olarak 

bilinir(Gül, 50). 

Rivayet 19

Türbe, Birinci Dünya Savaşı sırasında 

askerden kaçanların gizlenme yeri olmuştur. 

Hatta bir defasında tek keşin (tekke ile ilgile-

nen kimse), sabahleyin burayı temizlemeye 

geldiği sırada, sandukanın altında gizlen-

mekte olan kimsenin kabrin üzerindeki san-

dukayı hareket ettirmesiyle kabirdeki zatın 

hortladığını düşünerek oradan kaçmıştır. Bu 

olaydan sonra tek keşin bir daha bu türbeye 

temizlik için bile uğramamıştır(Sarıkoyuncu, 

1998:450). 

Köy halkı tarafından önemli bir 

mekândır. Özellikle türbe etrafında bulunan 

meşe ağaçları fıtık5 hastalığının tedavisinde 

kullanılmaktadır. Sekiören köyü imamının 

oğlu burada aynı tedavi şeklini yapmış ve 

sağlığına kavuşmuştur(Alan, 50). 

Türbeye genelde çocuk sahibi olmak, 

kısmet açmak, hastalık ve sıkıntılardan kur-

tulmak için ziyaretler yapılır. Adak olarak 

özellikle horoz kesilmektedir. Türbe özel-

likle cuma günü ve bayram günleri ziyaret 

edilmektedir. Eskiden perşembe günleri 

mum yakılırken bugün bu uygulamaya yer 

verilmemektedir. Eskiden çevredeki ağaçla-

ra bez bağlanılmaktaymış. Mezar toprağının 

sağaltıcı olduğu inancı, Anadolu’da başka 

türbe ve yatırlarda da görülmektedir. İna-

5 Meşe ağacı koparılmadan dikine ayrılır, hasta ço-
cuk üç kez bu yarıktan geçirilir, daha sonra ağaç ip ve 
naylonla bağlanır. Bu işlem ilkbahar ve güzün yapılır, 
kışın veya yazın yapılmaz. Sadece bu Küçük Ağa Hz. 
nin bulunduğu bölgedeki ağaçlarda bu işlemi yapa-
bilir. Buraya çevre vilayetlerden bile ameliyat olma-
dan iyileşmek için gelenler oluyor. Eğer nasipte varsa, 
Allah şifa verirse meşe ağacı bu işlemden sonra tuttu 
mu, yani yeşerirse çocuk da iyileşiyor. Bu meşe ağaç-
ları, sadece buradaki derenin içinde olacak, başkası 
olmaz (Akpunar, 59). 
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nışa göre, hastalıktan kurtulmanın bir yolu 

da kutsal olduğuna inanılan mezarın top-

rağından yemektir(Akalın, 1997:24). Benzer 

uygulamayla mezardan çıkan nesnelerin 

yenmesiyle çocukları olmayan kadınların, 

çocuk sahibi olacağına inanılmaktadır. Ço-

cuğu olmayan kadınlar, türbeye ziyaretle-

rini gerçekleştirdikten sonra mezarın başu-

cundaki delikten ellerini uzatarak ellerine 

gelen “taş, toprak, böcek, kil vb. ” nesneleri 

yutmaktadır. 

Türbesinin hemen alt tarafındaki Kara-

mık çeşmesinin karamık hastalığına iyi gel-

diği söylenmektedir. 

Beşler Türbesi’nde eskiden yağmur yağ-

mayınca civar köylerden gelenlerle birlikte, 

yağmur duası yapılmıştır. Burada hayır aş-

ları gerçekleştirilmiştir

Türbenin içinden, çevresinden, türbenin 

yakınındaki ağaçlardan bir şey alıp götür-

mek kişiye dokunmaktadır(zarar vermek-

tedir). Çam ağaçlarının kozalaklarının bile 

alınmaması gerektiğini söylerler. Küçük bir 

ağaç dalının bile izinsiz götürülmesinin bü-

yük felaketlere yol açacağı söylenmektedir. 

2) Beşler Tekkesi6

Tipoloji:

Tekke, Karaağaç köyünün hemen üze-

rinde, ormanlık alanın başladığı yerde, 

yaklaşık 400 metre uzaklıkta, sulama havu-

zunun üst kısmındadır. Giriş kapısı ahşap 

bir kapı ve taşlarla örülmüş, yaklaşık 5 m2 

6 bkz; fotoğraf:6

büyüklüğünde, çatma tavanlı, altı köşeli 

toprak bir yapıdır. Üzeri daha önce açıkken 

sonradan kapatılmıştır. Kapının hemen sol 

tarafında türbenin kitabesi yer alır. Bu ki-

tabe bir köylü tarafından inşaat malzemesi 

olarak götürülmüş olsa da daha sonra şu an-

daki yerine tekrar getirilmiştir. Türbenin bir 

tane penceresi ve içeride bir adet tahtadan 

yapılmış sandukası vardır. Eskiden ziyaret 

geleneği varken günümüzde bu geleneğin 

yok olması, türbenin virane şeklini almasın-

da etkili olmuştur. 

Türbe kapısının hemen sol tarafın-

da bir kitabe bulunmaktadır. Bu kitabe-

nin mermer olması ve hayrat kelimesinin 

geçmesi başka bir yerden sökülüp buraya 

getirildiğini düşündürmektedir. Bu kita-

bede Kur’an-ı Kerim’in El İnsan (EdDehr) 

Suresi’nin 21. ayeti yazılıdır.7 “Ve sakâhüm 

Rabbühümşarâbentahûrâ Sahibü’l-hayrat 

ve’l-hasenat EsseyyidEl Hac Halil Ağa ehl-i 

Havva Hatun. 1218. ” yazılıdır8. 

Yukarıdaki kitabeden hareketle bu tür-

bede yatan kişinin Halil Ağa’nın çocukların-

dan Havva Hanım olduğunu söyleyebiliriz. 

Kendileriyle görüşülen köylülerden ba-

zıları, türbenin içinde bulunan kabrin veli 

bir kişiye ait olduğunu, çevrede bundan 

başka dört tane türbe bulunduğunu, bir-

birleriyle arkadaş olduklarını ve bu yüzden 

“Beşler Tekkesi” olarak anıldığını söylemiş-

lerdir. Yine aynı köylülerden irşat göreviyle 

7 (Çantay, 1984:1127):“Rableri de onlara, gayet temiz bir 

şarap içirmiştir. ”

8 bkz; fotoğraf: 7
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Peygamber Efendimiz döneminde geldiğini 

söyleyenler de olmuştur(Alan, 50). 

Rivayet:

Burada yatan zat ve köyün içerisindeki 

diğer zatlarla birlikte bu beş kişi köyün için-

deki tekkeden başlayarak üçler, beşler, ye-

dilerle birlikte Kızık Tekkesi’nin bulunduğu 

yere gittiklerini, babasının onların sesini 

duyduğunu ve gördüğünü söylemiştir(Alan, 

50). 

Eskiden perşembeakşamları ve kutsal 

sayılan diğer günlerde türbenin içerisinde 

köylülerce mum yakılırken bugün bu uygu-

lamanın devam etmediğini gözlemleyebili-

yoruz. 

Mekân, özellikle civar köylülerin katı-

lımlarıyla da yağmur duası için çıkılan bir 

mevkidir. Kurbanlar kesilerek yapılan uy-

gulamaya “Hayır Aşı” denilir(Alan, 50). Bu 

yemekler beş kazanda pişirilir, yemekler 

burada yenilir, dualar edilir. Bu gelenek es-

kiden her cuma akşamı olacak şeklinde de-

vam ederken bu geleneğinde devam etme-

diğini saptadık. 

3) Adsız Tekke:

İsminden de anlaşılacağı üzere Türbe-

de yatan zatın, kim olduğu hakkına hiçbir 

rivayet yoktur. Köyün tam ortasında yer 

alır. Türbede tavanın yanları dahi açık du-

rumda olup, köyün içinde olmasına rağmen 

bakımsız bir türbedir. Türbenin ortasında 

tahtadan yapılmış, yuvarlak bir sanduka 

vardır. Sandukanın başlığı bulunmamak-

tadır. Adsız Tekke adlandırılan bu yerde, 

Mehmet Çuharadoğlu adında, dinî bilgiye 

sahip meşhur bir kişinin yattığı söylenir. 

Köydeki diğer türbelerin aksine bu tür-

beye ziyaret gece yapılır. Nedeni bilinme-

mekle birlikte gece ziyaret edilmesi bir zo-

runluluktur. Halk bu şekilde inandığı için 

türbe ziyaretini gece yapar. 

Sinir hastalıklarına ve akıl hastalıklarına 

iyi geldiği rivayet edilir. Gece ziyaret edil-

mesinin en önemli sebebi gerek orada yatan 

kişinin mekânını aydınlatmak gerekse akıl 

hastalığının tedavisi için gelen insanların 

görünmesinin ve tanınmasının önüne geçe-

bilme çabasıdır. Türbe halk tarafından kut-

sal kabul edilir. 

Burada yatan zatın dokunulmazlığı her-

kes tarafından bilinir. Türbe köyün yolunu 

daraltmasına rağmen, türbede herhangi bir 

değişiklik yapılmamıştır. Türbede yapılacak 

tahribat ve değişikliğin köylüye dokunaca-

ğına inanılır. Türbeye saygısızlıkta bulunan 

kişilere veya çocuklara herhangi bir kötülü-

ğün geleceğine muhakkak gözüyle bakılır. 

Eskiden ziyaretler sırasında özellikle ta-

vuk ve horoz kesip türbenin içine bırakıldığı 

ve türbenin içinden bir miktar toprak alındı-

ğı tespit edilmiştir. 

4) Çırçır Çeşmeleri Tekkesi

Karaağaç köyü koru mevkiinde, “Çır-
çır Çeşmeleri” denen çeşmenin yanındadır. 
Türbenin etrafı taşlarla çevrilidir. Türbenin 
kapısı kesme mermerden oluşur. Türbenin 
içerisinde bir tane sanduka yer alır. Sandu-
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kanın da üzerinde eski tülbentler vardır. 
Sanduka diğer türbelerde olduğu gibi son-
radan yapılmış, tahtadan ibaret, başlıklı bir 
sandukadır. Köy dışında olması ve tava-
nında açıklıkların bulunması, içerisinin çok 
bakımsız görünmesine neden olmaktadır. 
Bahçesinde çok sayıda ardıç bulunur. Türbe 
altı köşeli örme taşlarla örülüdür. Türbenin 
bitişinde büyük bir temel, havuzun kalıntı-
larıyla birlikte yörede daha birçok mezar ve 
temel kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca 
geniş bir alanı kapsayan inşaat artıklarının 
bulunduğu Saraycık hemen yakınındadır. 

Burada yatan kişi Öte Tekke olarak da 
geçen zatın eşi olarak kabul edilen Hanım 
Ağa’dır. Öteköy Tekkesi’nin karşısında bu-
lunan bu türbenin, asıl zat diye bildiğimiz 
Küçük Ağa’nın eşi Hatice Hanım’a ait oldu-
ğu da söylenir(N. Nohus, 57). 

Özellikle hastalıkların tedavisinde sıkça 
ziyaret edilen türbelerden biridir. Cilt has-
taları, türbenin içerisine girmeden hastalığı-
nın iyileşmesi içi dua eder. Daha sonra Çır-
çır Çeşmesi’nin suyuyla banyo yapar ve bu 
şekilde tedavi olacağına inanır. Sadece cilt 
hastalıkları için değil kızamık, siğil ve hatta 
korkan çocukların tedavisinde de buna ben-
zer uygulamalar burada yapılır. 

Karaağaç köyünün adı burada eskiden 
var olan ceviz ağacı büyüklüğünde bir ka-
raağacın adından gelmektedir, bu mekâna 
yağmur duası içinde gidilir. Ayrıca bu ağaç-
tan kesilen bir parça dalın ortası oyularak 
nazarlık yapılır ve bu, nazardan korur. Yine 
buradaki ağaçlar çocukların kırklanmasında 

da kullanılmaktadır(M. Nohus, 76). 

5) Garip Tekke

Köyün doğusunda, köye bitişiktir. Asıl 

zatın Halil Ağa’nın ailesinden olduğu söy-

lenir. Garip Tekke olarak da adlandırılan bu 

yapı 4 m2 bir alanı kaplayan, yığma taş ve 

kerpiçten örülü, dört köşe tavanlı bir yapı-

dır. Türbenin küçük bir kapısı vardır. Ka-

pının hemen sağ tarafında türbenin kitabe-

si yer alır. Kitabesinde “Sahibü’l-hayrat ve 

’l-hasanet Esseyid El Hac Halil Ağa zevcesi 

Rukiye Hatun” yazılıdır. 

Türbenin Rukiye Hatun’a ait olduğunu 

söyleyebiliriz. Garip Tekke denmesinin ne-

deni ise daha önceki yıllarda burayı ziyaret 

edenlerin köyde bulunan diğer tekkelere 

(Beşler, Çırçır Çeşmesi, Adsız ve Öteköy) 

nazaran daha az olmasıdır(Sarıkoyuncu, 

1998:448). 

 Türbenin bir tane penceresi vardır. İçe-

ride iki tane sanduka vardır. Eski sanduka-

nın yanına bir tane daha yeni sanduka geti-

rildiği için iki kişi yattığı düşünülür, fakat 

burada bir kişinin mezarı olduğuna inanılır. 

Türbenin üst tarafında mumluk yer almak-

tadır. 

Behiye Hatun’un keramet sahibi ve bil-

gisiyle meşhur bir kişi olduğuna inanılır. 

Yöredeki tüm erenlerin olduğu gibi onunda 

evliya olduğu fi kri ortaktır. 

Türbeye cuma akşamları mum yakılır. 

Dilek ve istekleri için dua ederler. Dileklerin 

gerçekleşmesi durumunda kurban kesilir. 

Kurbanlar çoğunlukla koyun ve keçi gibi 

hayvanlardan kesilmektedir. 
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1. Adlandırılmalar

1.1. Erenler: Işık Çakır, Haksız Hasan, 

Hüseyin Dede, Çimen Dede, Hamza Yarenî, 

Balım Sultan, Mahut Dede, Ilıca Dede, Meh-

met Dede, Pir Dede, Ali Dede, Mestan Dede, 

Arap Dede. 

1.2. Evliyalar: Garip Tekke Halil Ağa, 

Rukiye Hatun, Havva Hatun. 

2. Ziyaret Mekânlarındaki 

Şahsiyetlerin Kimlikleri 

2.1. Tarihî şahsiyetler: Işık Çakır, Halil 

Ağa.

2. 2. Yaşayıp Yaşamadığı Belli Olmayan-

lar: Çimen Dede, Ilıca Dede.

- Din Adamları: Adsız Tekke.

- İlim Adamları: Arap Dede.

- Dedeler: Mahmut Dede, Mehmet Dede, 

Pir Dede, Ali Dede, Mestan Dede.

- Asker ve Şehitler: Hamza Yarenî, Hü-

seyin Dede, Ahmatçık, Er Yatağı.

- Köyün kurucuları: Haksız Hasan Dede, 

Turabi Dede. 

3. Fonksiyonları

3.1. Dert ve Dilek İçin Ziyaret Edilenler:

Yağmur Duası İçin Gidilenler: Öteköy 

Tekkesi, Ilıca Dede, Beşler Tekkesi. 

Çocuk Sahibi Olmak İçin Gidilenler: 

Haksız Hasan, Işık Çakır, Öteköy Tekkesi.. 

3.2. Hastalıkların Tedavisi İçin Ziyaret 

Edilenler: Haksız Hasan Dede, Işık Çakır, 

Çırçır Tekkesi. 

4. Ritüellerin Kültürel Temelleri 

4.1. Bez-Çaput Bağlama: Ilıca, Haksız 

Hasan, Hüseyin Dede, Çimen Dede; Öteköy 

Tekkesi.

4.2. Dağ-Depe Üzerinde Bulunma: Ham-

za Yarenî, Er Yatağı, Beşler Tekkesi.

4.3. Ağaçların Kutsal Kabul Edilmesi: 

Çimen Dede, Hüseyin Dede, Haksız Hasan 

Dede, Beşler Tekkesi, Öteköy Tekkesi, Çırçır 

Tekkesi, Hamza Yarenî, Er Yatağı.

4.4. Suyun Tedavici Özelliği: Çırçır Tek-

kesi, Ilıca Dede, Beşler Tekkesi. 

4.5. Taşlarla İlgili İnanmalar: Arap Dede, 

Haksız Hasan Dede.

5. Ziyaret Ritüelleri

5.1. Adak adamak.

- Yatıra horoz kesilir: Öteköy Tekkesi. 

- Yatıra koyun, koç kurban edilir: Hak-

sız Hasan, Işık Çakır, Hüseyin Dede, Ham-

za Yarenî, Balım Sultan, Mahut Dede, Ilıca 

Dede, Ali Dede, Arap Dede.

- Yatıra tülbent, dane adanır: Balım Sul-

tan, Haksız Hasan.

- Yatırlara mum yakılır ve adanır: Hüse-

yin Dede, Balım Sultan, Haksız Hasan, Mah-

mut Dede, Hamza Yarenî, Çimen Dede.
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6. Keramet Motifl eri 

Gidilecek yere önceden varma(tayy-i 

mekân), kendisini gizleme, don değiştirme, 

doğan kuşuna dönme, taş kovuğundan ek-

mek çıkarma, cansız varlıklara hükmetme, 

hayvanlara hükmetme, zorda kalanlara yar-

dım, sırrın ifşasında kaybolma, saygısızlık 

yapanların cezalandırılması, atılan oku bu-
lup irşat görevini başlatma. 

7. Türbe ve Yatırların Ziyaret 

Zamanları

- Günler: Cuma günleri(Öteköy Tekke-

si), perşembe gecesi(Hüseyin Dede, Balım 

Sultan, Haksız Hasan, Mahmut Dede, Ham-

za Yarenî, Çimen Dede),

- Özel günler: Bayram günleri(Öteköy 

Tekkesi, Beşler Tekkesi). 

Sonuç olarak Anadolu’nun Türkleşme-

sinde büyük katkısı olan erenlerin(Horasan 

erenleri) izlerini, Kütahya yöresinin her 

yerinde görebiliriz. Milletimizin varlığının 

temsili olan bu yapılar ortak sevincimizin, 

paylaşımlarımızın, dileklerimizin birleşme 

noktası olmuştur. Bazen büyük bir taş (Arap 

Dede), bazen taşlarla çevrili küçük bir yer 

(Ahmatçık), bazen de tarihî şahsiyetler(Işık 

Çakır) his dünyamızda yer bulmuştur. 

Yatırların bir kısmı, sadece yatırın bu-

lunduğu çevrede tanınan mahalli velilere, 

bazıları da hayali şahsiyetlere aittir. Hasta-

ların, çocuk sahibi olmak isteyenlerin, dilek-

leri bulunanların, ayin-i cemlerin yapıldığı 

birleştirici mekânlardır. 

Şeyhler beldesindeki ziyaret mekânları, 

dinî bağlamda düşünülerek düzenli olarak 

ziyaret edilirken, Karaağaç köyündeki yer-

ler ise genellikle istekte bulunmak, derde 

çare aramak amacıyla ziyaret edilmektedir. 

Beldede her kutsal yerin mutlaka birkaç 

tane bakıcısı(rakıbı) bulunmakta, buranın 

her türlü ihtiyacını bu insanlar karşılamak-

tadır. Şeyhler beldesinde, yakındaki yatır-

lara her perşembe akşamı mum yakılırken, 

Karaağaç köyünde mum yakma geleneği de 

yok olmuştur. Halkın yaşamında çok sık yer 

bulan bu mekânlar Şeyhler beldesinde ba-

kımlı ve düzenli bir görünüm arz ederken, 

Karaağaç köyündeki türbeler bakımsız ve 

kendi hâllerine terk edilmiştir. 
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C) Fotoğrafl ar

Fotoğraf 1: Haksız Hasan Türbesi

Fotoğraf 2: Çimen Dede
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Fotoğraf 3: Balım Sultan

Fotoğraf 4:  Mahmut Dede
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Fotoğraf 5: Öteköy Tekkesi

Fotoğraf 6: Beşler Türbesi
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Fotoğraf 7: Beşler Türbesi Kitabesi

Fotoğraf 8: Garip Tekke
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SÖZLÜ KÜLTÜR ORTAMINDA SARI SALTUK: 

TUNCELİ- HOZAT ÖRNEĞİ

SARI SALTUK IN ORAL CULTURE ENVIRONMENT: 

CASE OF TUNCELİ-HOZAT

Birsel ÇAĞLAR ABİHA1

     

  “Yunus’a Tapdug u Saltug u 

Barak’dandır nasîb

Çün gönülden cûş kıldı ben niçe pinhân olam”

    Yunus Emre

ÖZET

Sarı Saltuk, 13. yüzyılın ikinci yarısında 

yaşamış; Anadolu ve Balkanlar’da büyük 

şöhret kazanmış bir Türk dervişidir. Yazı-

lı ve sözlü kaynaklarda hakkında yer alan 

bilgiler çeşitlenmiş; birer menkabe hâlini 

almıştır. Gerçek kişiliği ile efsanevî kişiliği 

iç içe geçmiştir. Ülkemizde; Bursa-İznik’te, 

Diyarbakır Urfa Kapısı’nda, Niğde-Bor’da, 

Tunceli-Hozat’ta ve İstanbul-Rumeli Fene-

ri köyünde makamı bulunan Sarı Saltuk’un 

menkıbevi hayatı sözlü kültür ortamın-

da devam etmektedir. Bu çalışmada Sarı 

Saltuk’un Tunceli’nin Hozat ilçesinde sözlü 

gelenekteki varlığı incelenecektir. Diğer ma-

1 Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk 
Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi.

kamlardan farklı olarak Alevi ve Bektaşi ge-

lenekten beslenen bu anlatmalar tanıtılmaya 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sarı Saltuk, Tunceli-

Hozat, Saltuk-name, Alevilik ve Bektaşilik.

ABSTRACT 

Sarı Saltuk lived in the second half of 

13th-century and gained good reputation in 

Anatolia and Balkans as a Turkish dervish. 

The information about Sarı Saltuk in writ-

ten and oral sources has increased in variety 

and  become menkıbe.  His real personality 

combined with his legendary personality. 

The legendary life of Sarı Saltuk who has 

a tomb in Bursa-Iznik, Diyarbakır Urfa Ka-

pısı, Nigde-Bor, Tunceli-Hozat ve Istanbul-

Rumeli Feneri village, continues by oral cul-

ture. This paper examines the presence of 

Saru Saltuk’s oral tradition in Hozat town of 

Tunceli. These narrations that benefi t from 

Alevi and Bektasi traditions unlike other te-

aching,  will be introduced. 

Key Words: Sarı Saltuk, Tunceli-Hozat, 

Saltuk-name, Alevi and Bektashi. 
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GİRİŞ

Sarı Saltuk, 13. yüzyılın ikinci yarısında 

yaşamış; Anadolu ve Balkanlar’da büyük 

şöhret kazanmış bir Türk dervişidir. Yazı-

lı ve sözlü kaynaklarda hakkında yer alan 

bilgiler çeşitlenmiş; birer menkıbe hâlini 

almıştır. Gerçek kişiliği ile efsanevi kişiliği 

iç içe geçmiştir. Günümüzde ise özellikle 

Balkanlar’da millî-dinî bir semboldür. Kay-

naklara göre, gazâ ve cihat ideolojisini sür-

düren, Balkanlar’da İslamlaşma hareketini 

başlatan bir gazi-derviş olarak karşımıza çı-

kan Sarı Saltuk, 1263-1264 yılında taht müca-

delesini kaybeden II. İzzeddin Keykâvus’un 

maiyetinde bulunan ve Dobruca’ya göç 

eden Çepni adlı bir Türkmen boyunun 

reisidir(Ocak, 2002: 65). Fuad Köprülü, Zeki 

Velidî Togan, Faruk Sümer gibi tarihçilere 

göre de Sarı Saltuk Dobruca’ya göç eden ve 

Babaî isyanına da katılan Çepni adlı Türk-

men boyunun reisidir. 

Tarihî kaynaklarda Dobruca’ya göç 

eden bir aşiret reisi olarak gördüğümüz Sarı 

Saltuk’un menkıbevi hayatından bahseden 

eserlerden ilki 14. yüzyıla ait İbn-i Batuta 

Seyahatnamesi’dir. Tanınmış Arap gezgini, 

Sarı Saltuk’un ölümünden yaklaşık yarım 

yüzyıl sonra İstanbul’a gidişi sırasında Dest-i 

Kıpçak’taki Soğdak şehrine uğramış, niha-

yet Baba Saltuk adlı yerleşim yerine varmış-

tır. Türklerin yaşadığı bu topraklarda Baba 

Saltuk’un insanüstü güçlere sahip biri olarak 

algılandığını belirtmiştir(Parmaksızoğlu, 

1971:102). 

Sarı Saltuk’un menkabevi hayatıyla ilgi-

li ilk müstakil çalışma, 15. yüzyılın sonun-

da Ebu’l Hayr-ı Rumî’nin derleyip yazdığı 

Saltuk-name adlı eserdir. Bu eser, Şinasi ve 

Gönül Alpay Tekin tarafından yayınlan-

mış; eserin tıpkıbasımı, tenkitli değerlen-

dirmesi, üslûp incelemesi ve dizini ise Fahir 

İz tarafından hazırlanmıştır. Şükrü Halûk 

Akalın bu eseri günümüz alfabesine aktar-

mıştır. Kemâl Yüce de Saltuk-name üzeri-

ne doktora tezi hazırlamıştır. Saltuk-name, 

Babadağı’ndaki Sarı Saltuk türbesini ziya-

ret eden, müritlerinden Sarı Saltuk’un ke-

rametlerini işiten ve bunların toplanmasını 

isteyen Cem Sultan’ın teşvikiyle yazılmış-

tır. Ebu’l-Hayr-ı Rumî bu eseri yedi yılda 

tamamlamıştır(Yüce, 1987:1-9). 

Saltuk-name’ye göre Sarı Saltuk’un 

asıl adı Şerif Hızır’dır. Saltuk adı kendisi-

ne savaşta yendiği Alyon adlı düşman ta-

rafından verilmiştir. Alyon ise Müslüman 

olmuş, Sarı Saltuk da ona İlyas adını ver-

miştir. İslamî destan geleneği, kahramanla-

rın soyunu Battal Gazi ve Hz. Ali vasıtasıyla 

Hz. Muhammed’e çıkarmaktadır. Saltuk-

name’de Sarı Saltuk’un şeceresi “Seyyid 

Gazi neslinden Ali oğlanlarının aslından kim 

bunda zikrolur, Seyyid Hasan İbn-i Hüseyin 

İbn-i Muhammed İbn-i Ali” şeklinde göste-

rilmiştir. Saltuk-name’de; Sarı Saltuk’un 

Rumeli’ye, Kaf Dağı’na, Habeşiştan’a, 

Hindistan’a, Türkistan’a, Şahmaran ülkesi-

ne, Frengistan’a, Müşrik diyarına sefer yap-

tığı anlatılmakta; Sarı Saltuk’un ölümüne ise 

birkaç efsanevi olayın sebep olduğu kaybe-

dilmektedir.
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Saltuk-name’ye göre Sarı Saltuk, önce 

suyuna zehir katılarak zehirlenmiş, son-

ra da hançerle ağır yaralanmıştır. Sarı 

Saltuk’un babası da aynı şekilde önce zehir-

lenmiş, sonra da bir fedai tarafından bıçak-

lanarak öldürülmüştür. Saltuk-name’de Sarı 

Saltuk’un asıl cesedinin Babaeski’de defne-

dildiği kaydedilmekle birlikte, mezarın gizli 

bir yerde olduğunu anlatan bir hikâye de 

nakledilmektedir. Bu hikâyeye göre Sarı Sal-

tuk, ölümünden önce yedi ayrı tabut yaptı-

rılmasını ve bu tabutların; çevreden gelen 

beylere, Babaeski’deki türbede bir gece bek-

letildikten sonra verilmesini istemektedir. O 

her tabutta ayrı ayrı görünecektir. Dost ve 

düşman beyleri onun mezarının bulunduğu 

yeri uğurlu saymakta ve ziyaret etmek iste-

mektedirler. Saltuk-name’de Sarı Saltuk’un 

öldükten sonra bile keramet gösterdiği, bil-

hassa belirtilmektedir.

Sarı Saltuk’un menkıbevi hayatına ışık 

tutan bir diğer eser ise Hacı Bektaş Veli 

Velayetnamesi’dir. Velayetname’ye göre 

Sarı Saltuk çobandır. Hacı Bektaş, bir gün 

Arafat Dağı’ndaki çilehaneden çıkıp Zem-

zem Pınarı denen pınarın yanına gelir. Bir 

çoban görür, çobanın yanına gider, adını 

sorar; çoban adım Sarı Saltuk’tur deyince 

Hünkâr, “Haydi dedi, seni Rûm ülkesine sal-

dık.” diyerek onu irşada yollar. Eserde Sarı 

Saltuk’un çeşitli kerametlerinden söz edil-

dikten sonra ölümüyle gösterdiği keramete 

yer verilir: 

“Ölürken bana muhip olanlarınız birer ta-

but yaptırsın, koyup gitsin; birbirinizle çekişme-

yin, ben hepinizin tabutunda bulunurum diye 

vasiyet etti. Gerçekten de hepsi birer tabut alıp 

gitti ve Saru Saltuk, her tabutta göründü, hepsi 

de sevindi, neşelendi; fakat kale sahibi beye, ben 

asıl senin tabutundayım demişti de bey, nereden 

bileyim deyince tabut içinden sana elimi sunarım 

buyurmuştu, ona da bu kerameti gösterdi; Tanrı 

gani gani rahmet etsin”(Gölpınarlı, 1990:45-

47).

Sarı Saltuk’tan bahseden bir di-

ğer eser ise 17. yüzyıla ait Evliya Çe-

lebi Seyahatnamesi’dir. Evliya Çelebi 

Seyahatnamesi’ne göre Sarı Saltuk’un asıl 

adı Muhammed Buhari’dir. Ahmet Yese-

vi;” Saltuk Muhammed’im, Bektaşı’ım, Seni 

Rum’a gönderiyorum.” diyerek Anadolu’ya 

gönderir. Saltuk Muhammed Buhari, Leh 

Diyarı’nda Sarı Saltuk adında bir papazı 

öldürür ve onun kılığına bürünür. Evliya 

Çelebi Seyahatnamesi’nde Sarı Saltuk’un 

ölümünden sonra kendisine yedi tabut yap-

tırıldığı ve kerametiyle bu tabutların hep-

sinde de ayrı ayrı göründüğü anlatılır. Bu 

esere göre Sarı Saltuk’un Müslümanlarca 

Baba Sultan, Sarı Saltuk, yedi başlı ejderi öl-

dürdüğü için Kaligra Sultan adlarıyla bilin-

diği; Hıristiyanlarca ise Seved Nicola olarak 

tanındığı görülmektedir. Evliya Çelebi, Sarı 

Saltuk’un ölümünün ardından yedinci ta-

butun Dobruca’ya gömüldüğünü; buranın 

Babadağ olarak anıldığını ve buraya Sultan 

Bayezid tarafından bir türbe yaptırıldığını 

da eserinde aktarmaktadır(Parmaksızoğlu, 

1984:71-79).
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Sözlü Kültür Ortamında Sarı 
Saltuk

Yazılı kaynaklarda özellikle Saltuk-

name’nin etkisiyle oluşmuş anlatmalarla 

karşımıza çıkan Sarı Saltuk, sözlü kültür or-

tamında da varlığını sürdürmektedir. Sözlü 

kültür, sözlü gelenekte yer alan “tamamen 

sözlü”, “kısmen sözlü” veya “tamamen söz-

süz” yaratılan; yapı, içerik, biçim ve işlev-

leri ne olursa olsun sözlü geçiş ve iletişimle 

fertler arasında dolaşan, nesilden nesle ak-

tarılan her şeyi kapsamaktadır. Türk sözlü 

kültür ürünleri de malzemesi “tamamen 

sözlü” olan ürünler(atasözleri, destanlar, 

masal, menkıbeler gibi), “kısmen sözlü” 

olan ürünler (merasimler, inanç ve âdetler, 

seyirlik oyunlar gibi), “tamamen sözsüz” 

ürünler(mimarlık, el sanatları, giyim-kuşam, 

yiyecek vb.) şeklinde sınıfl andırılabilmekt

edir(Yıldırım, 1998: 41). Sarı Saltuk, folklor 

açısından menkabeleri itibariyle “tamamen 

sözlü”, türbeleri etrafında oluşan inanç ve 

âdetler dolayısıyla “kısmen sözlü”, türbele-

rin mimarî özellikleri dolayısıyla “tamamen 

sözsüz” kültür ürünleri arasında sayılabil-

mektedir.

Türkiye’de sözlü gelenekte yaşayan Sarı 

Saltuk anlatmalarının Sarı Saltuk, türbe ve 

makamları etrafında geliştiği görülmekte-

dir. Sarı Saltuk’un Bursa-İznik’te, Diyarba-

kır Urfa Kapısı’nda, Niğde-Bor’da, Tunceli-

Hozat’ta ve İstanbul-Rumeli Feneri köyün-

de türbe ve makamı bulunmaktadır. Bunlar 

dışında Kırklareli, Sinop, Kütahya, Kocaeli 

ve Aydın’da Sarı Saltuk’a ait türbelerin bu-

lunduğu söylentisi vardır. Bu makalede yal-

nızca Tunceli-Hozat’ta, sözlü kültürde yaşa-

yan Sarı Saltuk üzerinde durulacaktır 2. 

Yörede “Sarı Saltık” şeklinde telaffuz 

edilen Sarı Saltuk Ocağı, aynı zamanda 

Aleviliğin önemli ocaklarından biridir. Sarı 

Saltuk Ocağı’na bağlı olanlar; başta Tunceli-

Hozat-Karaca ve Kalecik köyleri, Tunceli-

Çemişkezek-Akirek köyü, Tunceli-Merkez-

Heç ve Bornek köyleri, Tunceli-Pülümür-

Göbürge köyü, Tunceli-Mazgirt-İsmaili 

köyü, Malatya-Darende-Ağılbaşı Beldesi, 

Sivas-Zara-Zoğallı köyü, Sivas-Ulaş-Ezeltere 

köyü, Sivas-İmranlı-Kacar köyü olmak üze-

re Türkiye’nin çeşitli yerlerine dağılmış bu-

lunmaktadırlar.

1. Doğumu

Hozat’ta Sarı Saltuk’un doğum tarihinin 

1207 olduğu ve Buhara’da doğduğu söylen-

mektedir: 

“Sarı Saltık, benim on yedinci dedem. Sarı 

Saltık 1207’de doğmuş. 1263’te doğduğunu söy-

leyenler var, bu yanlıştır”(Sarısaltık, 1933).

2. Adı

Bölgede Sarı Saltuk’un gerçek adı Mu-

hammed Buhari ve Hızır Şerif olarak bilin-

mektedir. Anlatılara göre ise Sarı Saltuk, 

aslında lâkaptır:

“Sarı Saltık’ın ismi Seyyid Muhammed Bu-

hari. Seyyit unvandır. Buhara doğduğu yerdir; 

ismi Muhammed’dir. 

2 Sarı Saltuk’un diğer illerdeki makam özellikleri, fo-
toğrafl arı ve anlatıları için bkz; (ÇAĞLAR, trz.).



135

2011 / Yıl: 1 Sayı: 1

Sarı Saltık demek, kuvvetli ulu er demek. 

Sarı Saltık lâkaptır. Bunu da kendisine bir kral 

verir; Alyoni Rumî adında. Sarı Saltık onu Müs-

lüman eder, ona İlyasi Rumî adını verir. O da der 

ki: ‘Ya erenler, ben de sana bir isim vereceğim, 

senin ismin de Sarı Saltık olsun.’ Amasya’nın 

bir kalesi var, ben gittim gördüm, kaleyi terket-

miş Şeddad isminde bir kral, o Şeddad’ı iki sefer 

Müslüman etmek istemişler, olmuyor, öldürmüş-

ler. Oğlu Alyoni Rumî Müslüman oluyor, Sarı 

Saltık da ona İlyasi Rumî ismini veriyor. De-

diğim gibi ismi Seyyid Muhammed Buhari’dir. 

Lakabı Sarı Saltık Sultan’dır. Sultan, büyük an-

lamına gelir. Bir ismi de Hızır Şerif. Şerif demek 

büyük demek. Hızır demek yetişen demek. Yeter 

ki sen çağır, ya Sarı Saltık beni kurtar. Mutlaka 

yetişir”(Sarısaltık, 1933).

Diğer kaynak kişilerin verdiği bilgiler 

gösteriyor ki yörede Sarı Saltuk’un asıl adı 

Muhammed Buhari olarak bilinmektedir:

“Bir ismi Seyyid Muhammedî Buhari’dir. 

Bir ismi Sarı Saltık’tır. Bir ismi Hızır Şerif’tir. 

Buhara’dan Seyyid Muhammed Buhari olarak 

gelmiştir. Hacı Bektaş Veli ile karşılaştıktan 

sonra Sarı Saltık ismi kendisine verilmiştir. Ta-

bii Balkan yarımadasını irşada gittiği zaman ise 

Hızır Şerif olarak tanınmıştır”(Yurt, 1934).

3. Soyu

Sarı Saltuk’un soyu, Hz. Hüseyin’in 

oğlu Zeynel Âbidin vasıtasıyla Hz. Ali’ye ve 

Hz. Muhammed’e dayandırılır;

Sarı Saltuk, soy olarak Battal Gazi’ye, 

oradan da Zeynel Âbidin vasıtasıyla Hz. 

Muhammed’e ulaşır:

“Sarı Saltık kendisi seyyittir. Hz. Peygam-

ber soyundan gelir. Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hüse-

yin; Hz. Hüseyin’in oğlu Zeynel Âbidin. Zeynel 

Âbidin’den ayrılır, hatta Battal Gazi dedikleri o 

büyük kahraman da Sarı Saltık’ın beşinci dede-

sidir.

Ayrıca Hz. Peygamber’in soyu, Hz. 

İbrahim’den gelir. Hz. İbrahim Azerî’dir; bunlar 

Türk ve Türkmen boyudur. Hz. Peygamber’e sor-

muşlar, demiş ki: ‘Arap bende ama ben Arap’tan 

değilim.’ yani bunlar Azerî Türkleri’dir. Sarı 

Saltık da Türk’tür. Tahmine göre bizden 38-

40 göbek ileriye gittiğin zaman Hz. Ali’ye 

kavuşur”(Yurt, 1934).

“Muhammed, Buhara’dan gelme. Muham-

med Mustafa soyundan gelme. Tapduk Emre’den 

el alma, Sarı Saltuk Sultan’dır”(Yılmaz, 1928).

4. Şeceresi 

Haydar Sarısaltık, Sarı Saltuk’un şecere-

sini ezberlemişti. Şecereyi bize şöyle bildir-

miştir:

“Saltık Baba, Hz. Muhammed zamanında 

Şah-ı velâyet, yani Hz. Ali neyse; Hacı Bek-

taş zamanında Sarı Saltık odur. Evlâd-ı Resûl, 

seyyid-i saadet, sülâle-i tâhirede Saltık Baba’nın 

soy şeceresini sayayım:

Hz. Muhammed

Kızı Hz. Fatime

Hz. Şah-ı Velâyet Ali

Oğulları Hasan, Hüseyin
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Saltuk Baba’nın soy şeceresi İmam 

Hüseyin’den gelir.

Hz. İmam Hüseyin

Oğlu Zeynel Âbidin

Oğlu Zeydülenver

Oğlu Hüseyin Ekber

Oğlu El Seyyid Yahya

Oğlu Seyyid Muhammed

Oğlu Ali Zehid

Oğlu Ali Gülmedenî

Oğlu Hüseyin Gazi

Oğlu Battal Gazi

Oğlu Ali

Oğlu Muhammed

Oğlu Hüseyin

Oğlu Hasan

Hasan’ın oğlu Sarı Saltık Sultan

Sarı Saltık’ın oğlu Seyyid Muhammed

Oğlu Pîr İlyas

Seyyid Mecit

Seyyid Nebî

Seyyid Ali

Seyyid Muhammed

Seyyid Hüseyin

Seyyid Nesimî

Seyyid Hüseyin

↓--------------------------------------------------↓

Molla Mustafa              Seyyid Nesimî

Seyyid Ali

Seyyid Mehmed

↓---------------------------↓--------------------↓

Seyyid Hasan  Seyyid Hüseyin  Seyyid Mustafa

(Dedem) Mehmed Ali

(Babam) Hasan

(ben) Haydar Sarısaltık  

“Hozat’taki Sarı Saltık şeceresini otuz altı 

padişah tasdik etmiş”(Sarısaltık, 1933).

Sarı Saltuk’un tasdikli bir şeceresinin ol-

duğu yörede anlatılmaktadır:

“Bizim elimizde resmen tasdikli bir şece-

remiz yok. 1938’den önce varmışsa da bizim 

elimize geçmedi. Var olduğunu büyüklerimiz 

söylerdi; ama hâlihazırda elimizde resmî şece-

re yok. Büyüklerimizden aldığımız duyumlar 

yalnızca”(Yurt, 1934).

5. Soyunun Devamı

Sözlü kaynaklarda Sarı Saltuk’un üç 

veya dört oğlu olduğu belirtilmektedir:

“Sarı Saltık’ın dört oğlu var. Büyük oğlu 

Muhammed, Erzurum’da Saltıkoğulları var. 

İbrahim, İsmail, onları beylik koluna; büyük 

oğlu Muhammed’i ise Seyyid koluna tayin 

ediyor. Dördüncü oğlu İsmail ise genç yaşta 

ölmüş”(Sarısaltık, 1933).
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Kasım Yılmaz ise Sarı Saltuk’un üç oğlu 

olduğunu söylemektedir;

“Sarı Saltuk’un üç oğlu oluyor. Biri Ebu’l 

Kasım, biri Ziyaeddin Gazi, biri Emir Sultan. 

Emir Sultan Sarı Saltuk şeceresinde üç tane 

geçer. Biri de benim ceddim; zaten emir. Bize 

Emir Ağa’nın Ocağı derler. Tunceli’nin Hozat 

kazasının Ağueran(Akören) köyünden gelmeyiz. 

Sarı Saltık’ın mürşit kapısı olarak Ebu’l Kasım 

soyundan gelen Seyyid Kasım var. Seyyid Kasım 

Erzincan’da ölmüş. Tuncelililer daha gözü açık 

çıkmış; şimdi Seyyid Kasım’ın türbesi Göbürge 

köyünde yapılıdır. Onunla ilgili bir şiir bulun-

maktadır:

Seyyid Kasım dedemize

Gitti daha gelmez hanemize

Kahpe felek bırakmadı

Hasret kaldık pîrimize

Hasretin beni yakıyor

Boynuma zencir takıyor

Pîrim kaldı Erzincan’da

Seyyidler yola bakıyor.

Bu dünya fanidir fani

Seyyid Kasım dedem hani

Çok ağladım sebüldür bunun dermani

Dedem getti de Sivaz’a 

Dayanamam ben bu naza

Çağır bir kâtip gelsin

Haydar Beg’e selâm yaza

Seyyidim ağlattın bizi

Viran ettin hanemizi

Kış bol düştü Munzır Dağı’na

Kimse bilmez hâlimizi”(Yılmaz, 1928).

6. Hayatı

Bölgede Sarı Saltuk’un Orta Asya’da baş 

gösteren kıtlık sebebiyle Horasan’a geldiği, 

Ahmed Yesevi tarafından Rum diyarını ir-

şada yollandığı anlatılmaktadır:

“Sarı Saltık 1207’de doğmuş. Orta Asya’dan 

kıtlık yüzünden bir göç başlıyor. Yirmi dört 

boy Sarı Saltık’ın emri altında beş komutanla 

Horasan’a kadar geliyor. Horasan’da herkes ken-

dine göre yer alıyor.

Sarı Saltık, Kazakistan’da Ahmed Yesevi ile 

birliktedir. Ahmed Yesevi 999-1000 müridin pîri. 

Burası Rum diyarı, orası Adanuşlar diyarı. Ah-

med Yesevi, Sarı Saltık’ı çağırır; ‘Sarı Saltık, ben 

sana bir görev veriyorum. Rum diyarına gidip 

orayı Müslüman edeceksin; Hz. Peygamber’in 

dinini yayacaksın.’ Kendisine bir tahta kılıç, bir 

mızrak, bir kalkan, yedi tane de ok verir. ‘Bunları 

yerine göre kullan’ der.

Sarı Saltık, Rum diyarına gelir. Ondan çok 

az sonra 1209’da ise Hacı Bektaş Veli doğmuş-

tur. Ahmed Yesevi, Hacı Bektaş Veli’yi de yol-

luyor burayı Müslüman etmesi için. Hacı Bektaş 

hürmetiyle diyor ki: ‘Saltık ben seni Rum diyarı-

na saldım. Gidip orayı Müslüman edeceksin.’

Neresidir Rum diyarı; bura Rum diyarıdır. 

Sarı Saltık, Hacı Bektaş’tan himmet alıyor. Bul-

garistan, Yunanistan, Yugoslavya, ta Viyana’ya 

kadar gidiyor İslam dinini yaymak için. 

Sarı Saltık dünyanın dört bucağını gezmiş; 

buraları Müslüman etmiş. Bir tek Amerika’ya 

gitmemiş”(Sarısaltık, 1933).
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Ahmet Yurt, Sarı Saltık’ın hayatını şöyle 

anlatmaktadır:

“Sarı Saltık, 1240’larda Buhara’dan gelmiş. 

İslamiyet’e büyük katkıları olmuştur. Balkan ya-

rımadasını o irşat etmiştir. Oraya Osmanlılar-

dan önce gitmiştir, orayı ıslah etmiş, Müslüman 

etmiştir. Çok hizmetleri olmuştur. Nasıl ki Hz. 

Peygamber’in yanında Hz. Ali’nin İslâmiyet’e 

büyük hizmetleri oluyorsa, Sarı Saltık Hacı Bek-

taş yanında öyle görülüyor, çok hizmeti oluyor. 

Sarı Saltık güçlü bir pehlivan. Kırk sene padi-

şahlık yapmış. Padişahlığı şudur: Mesela Bal-

kan yarımadasına çok fazla hizmeti olmuştur. 

Balkanlara Hacı Bektaş Veli tarafından gönde-

rilmiştir. Orda kırk yıl İslam dini uğruna savaş 

vermiş, oraları İslam’a davet etmiştir. Hacı Bek-

taş Veli’nin emri altında onun nefes ve nüfuzuy-

la hareket etmiştir”(Yurt, 1934).

Sarı Saltuk’un hayatı hakkında Kasım 

Yılmaz ise şu bilgileri vermektedir:

“Sarı Saltuk İslâmiyet adına çok savaş yap-

mış, çok kaleler fethetmiş, kendi canını feda etmiş 

bir Türk’tür. Muhammed Buhara’dan gelme. 

Muhammed Mustafa soyundan gelme. Tapduk 

Emre’den el alma, Sarı Saltuk Sultan. Tapduk 

Emre ocağı da Kazakistan’da. Hünkâr Hacı 

Bektaş Velî’ye de Sarı Saltuk’un çok hizmetle-

ri olmuş. Sarı Saltuk orda beşinci posttur. Sarı 

Saltuk, orda aşçı postu, mihmandar postudur. 

Sarı Saltuk, çilehanenin altında bir çeşme var; 

o çeşmenin üstünde Hacı Bektaş’ı tıraş etmiştir. 

Sarı Saltuk bir de son gelen erdir. Hacı Bektaş’ı 

tıraş ettikten sonra, görevi ondan sonra, Haydar 

Efendi almıştır. Haydar Efendi’den sonra Büyük 

Kasım’ın kardeşi almıştır. 

Deli Derviş o hizmeti yapmıştır. Haydar 

Efendi, yedi sene Hünkâr Hacı Bektaş Dergâhı’na 

hizmet etmiş. Gılo Dede’nin oğluymuş. Şimdi de 

torunları var; ama o ocak söylenmez oldu. Ben 

Sarı Saltuk’u böyle biliyorum”(Yılmaz, 1928).

7. Ölümü

Sarı Saltuk’un ölümü ile ilgili anlatma-

lar, yazılı kaynaklarda da karşılaştığımız, 

kendini farklı tabutlarda gösterme kerame-

ti etrafında toplanmıştır. Yazılı kaynaklar-

da yedi tabut olarak karşılaştığımız sayı, 

Alevilik’te on iki sayısının kutsal olması se-

bebiyle genelde on iki olarak anlatılmakta-

dır. Sarı Saltuk’un ölümüyle ilgili yörede şu 

anlatmalarla karşılaşmaktayız:

“Sarı Saltık Baba, 1207’de doğmuş, 1299’da 

ölmüştür. Öleceğini önceden bilmiş, oğluna 

söylemiştir”(Sarısaltık, 1933).

“Sarı Saltık Balkanları Müslüman ettikten 

sonra Kırklareli’nin Babadağı var, oraya gidiyor, 

hastalanıp ölüyor”(Yurt, 1934).

“Hacı Bektaş, Sarı Saltık’a bir tahta kılıç, 

yanına da iki er veriyor. Biri Ulu Abdal, biri Kiçi 

Abdal; bunlara bir de post veriyor. Hacı Bektaş 

diyor ki: ‘Bunlar sana görev yapar, burdan kalk 

doğru Sinop’a git.’

Sarı Saltık iki ulu erle Sinop’a gider. 

Sinop’tan öte tarafta Keligra Kalesi var, Dobru-

ca Kalesi var. Burası bir kral yeri ama Müslü-

man değil. Hacı Bektaş Velî himmetiyle mübarek 

sağına Kiçi Abdal’ı, soluna Ulu Abdal’ı alarak 

posta biniyor, posta yürü diyor. Piri Hacı Bektaş 
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Veli’nin hürmetiyle biniyor, ya Allah. Nasıl bir 

gemi olur, post öyle gidiyor. Keligra Kalesi’ne 

yaklaşır yaklaşmaz, oranın kralı da çıkmış gezi-

yor, bakıyor bu denizden gelen nedir? Yaklaşıp 

bakıyor ki üç tane can. Sarı Saltık postu çıkarıp 

omuzuna atıyor. Bu ne biçim iş, bir post ile nasıl 

gidilir? O zaman onları götürüp misafi r ediyor-

lar. ‘Nerden geliyorsunuz, ya erenler?’ diye so-

ruyorlar. Sarı Saltık diyor ki:

‘Pirimiz Hünkâr Hacı Bektaş Velî bizi gö-

revlendirdi, biz buraları Müslüman etmeye gel-

dik.’

Neresi buralar Keligra Kalesi, Dobruca 

Kalesi. Zaten o kralın da arzusu bu. Keligra 

Kalesi’nde bir ejderha çıkmış. O memleketi kasıp 

kavuruyormuş. Kral tamam biz Müslüman olu-

ruz diyor, ama sen ejderhayı öldür.

Sarı Saltık kaleye gidiyor, kaleye çıkarken o 

iki arkadaşına siz burada kalın diyor. Şimdi daha 

Sarı Saltık’ın izleri bellidir orda.

Tam kaleye çıkıyor ki yedi başlı ejderha öte-

den gelip Sarı Saltık’ın belini sarıyor. Başını da 

getirip Sarı Saltık’ın yüzüne koyuyor. 

O sırada Hacı Bektaş Velî ile Hızır, çeşme-

nin başında oturmuş sohbet ediyorlar. Sarı Sal-

tık çağırıyor: ‘Ya Hızır beni kurtar!’ Hacı Bektaş 

Velî diyor ki: ‘Ya Hızır, Saltık bunalıma girdi, 

yetiş yanındaki kılıcı hatırlat, kılıcı unutmuş, 

yoksa bunalıma girmezdi.’

Hızır gidip diyor ki: ‘Ya Sarı Saltık! Ya-

nında kılıç var, onu kullan.’ Sarı Saltık: ‘Ya 

Hızır, kusura bakma seni buraya kadar yor-

dum.’ diyor. Çekip tahta kılıcı ile o ejderhayı 

parçalıyor. Kaleyi ejderhadan kurtarıyor, in-

sanlar kaleye dönüyor. Oradan da Dobruca’ya 

gidiyor. Orayı da kan dökülmeden Müslüman 

ediyor. Mübarek, Balkanlar’da işini bitiriyor, 

Babaeski’ye geliyor. Tabii Hacı Bektaş tüm bun-

ları biliyor”(Sarısaltık, 1933).

“Sarı Saltuk’un iptidası şöyle: Hünkâr Hacı 

Bektaş Veli, çilehanede Güvenç Abdal ile Kaygu-

suz Abdal’a vazife vermiş. Sarı Saltuk’u da Rum 

ülkesine göndermiş; hüseynî tacını giydirmeye. 

Sarı Saltuk Ordu’nun Fatsa kazasında postunu 

atıyor denize üç tane dervişle beraber, onun pos-

tunu attığı yer daha yaz-kış yeşil durur. Postu-

nu denize atıp Karadeniz’e açılıyorlar. O zaman 

Gürcistan beyi avdan geliyormuş. Diyor ki: ‘De-

nizin üstünde bir şey geliyor, acaba bunlar kü-

tük mü veyahut insan mı?’ Yanaşıyor ki insan. 

Sarı Saltuk postu silkeliyor, üç dervişle beraber 

denizden çıkıyor. Gürcistan beyi diyor: ‘Bu ne 

hâl, nerden geliyorsunuz?’ Sarı Saltuk diyor ki: 

‘Biz bu ülkeye hüseynî tac giydirmeye geldik.’ 

Oraya gelirken Hacı Bektaş Veli bir tahta kılıç, 

iki tane de ok vermiş.

Gürcistan Beyi diyor ki: ‘Bizim burada bir 

ejderha türemiş, günde bir kız alıyor, bizi helâk 

ediyor. Eğer sen bu ejderhayı helâk edersen biz 

hüseynî tacı giyeceğiz.’ Sarı Saltuk: ‘Eh, helâk 

ederim’ diyor.

Karadeniz’de Kırıkkale var. Sarı Saltuk 

Kırıkkale’ye gidiyor. Ayağını atıyor, ayağı gö-

mülüyor; elini atıyor, eli gömülüyor. Bakıyor ki 

ejderha taşın birinde kımıldıyor. Sarı Saltuk’un 

beline sarılıyor. Sarıldı mı birinci oku atıyor, 

ikinci oku atıyor. Oklar bitiyor. İkinciden sonra 

nida geliyor, Hacı Bektaş Velî diyor ki: ‘Sarı Sal-
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tuk darda kaldı yetiş.’ Sarı Saltuk’a âyan oluyor. 

Tahta kılıcını çekiyor, ejderhayı çar pareye bölü-

yor. Pasinler’e, Erzurum tarafına hep hüseynî 

tacı giydiriyor”(Yılmaz, 1928).

“Sarı Saltık bir gün rüyasında Resulullah’ı 

görüyor: ‘Evladım, senin zamanın geçmiş, sen 

geleceksin. Sen otuz dokuz keramet çıkarmışsın, 

kırkıncı keramette senin vaktin tamam; ölecek-

sin. Azrail, senin ruhunu alacak. Orda bir ulu 

kavak ağacı var. Bu memlekette de su akmıyor; 

yani bunalım içinde, su çok az. Orda bir keramet 

yap, ya Saltık!”diyor.

O sırada Sarı Saltık o ağacın altında oturu-

yormuş. Ayağını vurur vurmaz o ağacın altından 

bir değirmeni çevirecek su çıkıyor”(Sarısaltık, 

1933).

“Sarı Saltık öleceği zaman büyük oğlu 

Muhammed’i yanına çağırıyor; ‘evladım benim 

yerime sensin; kardeşlerin İbrahim ile İsmail, 

Saltık Beyliği’ni kuracaklar. Sen bana on iki ta-

but yapacaksın.’ diyor.

Muhammed babasına diyor ki: ‘Sana bir 

tabut yeter, on iki tabutu ne yapacaksın?’

‘Evladım dinle, beni duyan krallar gelip beni 

memleketlerine götürmek isteyecekler. Herkes 

ben götüreceğim diyecek. Kan dökülecek, adam 

ölecek; olmaz oğlum.

Sen bana on iki tabut yaparsan ben her ta-

butta kendimi gösteririm.’ diyor. Bu yüzden 

Sarı Saltık’ın on iki yerde mezarı var; on iki ta-

but yapılmış; her kral memleketine götürmüş bir 

tane”(Sarısaltık, 1933).

“Sarı Saltık, Baba dağında hastalanıyor; 

Balkanlar’dan yedi kral bunu ziyarete geliyor. 

Onlara diyor ki: ‘Yarın siz benim naaşım üzerine 

birbirinizle kavga edeceksiniz. Sen diyeceksin ben 

götüreyim, o diyecek ben götüreyim. Buna gerek 

yok; her biriniz birer tabut yapın, ben her kimin 

tabutunda görünürsem ordayım.’

Tabii, herkes tabut yapıyor. İşte o gece 

Allah’ın rahmetine kavuşuyor. Sabahleyin kal-

kıyorlar, gidiyorlar. Hangisi tabutunu açıyorsa 

orda görünüyor, alıp gidiyorlar. Böylece kavga-

sız, fasılasız alıp gidiyorlar. Herkes kendi mem-

leketine defnediyor”(Yılmaz, 1928).

“Sarı Saltuk diyor ki: ‘Beni yıkayın, bir ta-

buta koyun. Altı boş tabutta yan yana koyun. 

Ben hangi tabutta çıkarsam o ülkeye beni götü-

rün.’ Yedi tabut yan yana koyuyorlar. Sarı Sal-

tuk yedi tabutta da baş gösteriyor. Yedi ülkede 

Sarı Saltuk’un türbesi var, bu yüzden”(Yılmaz, 

1928).

“Çemişgezek’te Hüsrev Bey isminde bir im-

parator, bundan dört yüz sene önce Rusya ile 

harp ediyor. Harp kötü gidiyor, yeniliyor. Bu 

kral esir alınıyor, yedi sene çobanlık yapıyor; saç 

sakal birbirine karışmış. Bir gün bir dağın ba-

şına oturmuş; âlemi seyrediyor. Birden hatırına 

geliyor: ‘Yahu! Burada bir ulu er var; ben niye 

onu çağırmıyorum. Gele beni kurtara. Ya Sarı 

Saltık, beni kurtar’ diyor. Hz. Sarı Saltık geliyor, 

diyor: ‘Sen şu anda kimi çağırdın?’ Çoban kor-

kuyor, söylemiyor. ‘Çoban, kimi çağırdın, kork-

ma.’ diyor Sarı Saltık. Çoban diyor ki: ‘Ya yiğit, 

ben Sarı Saltık’ı çağırdım; beni bu problemden 

kurtarsın.’ Sarı Saltık diyor ki: ‘Ben kurtarayım, 

sen de gel vaat et. Benim türbem Ağören’in ba-
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şında harap olmuş, orayı yaparsan, imar edersen 

ben seni kurtarırım.’

Çoban diyor: ‘Hay hay, başım üstüne ya 

erenler.’

Gözünü yum diyor Sarı Saltık. Yumuyor ki 

düzdedir. Şehre iniyor ki çobanın saç sakal bir-

birine karışmış. İmparator iken bir özel berberi 

varmış. Berbere giriyor, tıraş olmaya. Berber 

saçını alıyor, sakalına gelince şurasında bir ben 

varmış, ustura o bene gelir gelmez ustura yere 

düşüyor. Bey: ‘Evladım, korkma bir şey olmaz, 

tıraşı yap, çık dışarı müjdeni al.’ diyor.

Berber bütün halka Hüsrev Bey gelmiş diyor. 

Halk: ‘Sen oynattın mı, Hüsrev Bey yedi senedir 

kaybolmuş.’ diyor. Yemin ediyor; ama Hüsrev 

Bey öyle olmuş! Evine götürelim seni diyorlar, 

kabul etmiyor. ‘Askeri çağırın. Beni kurtaran 

Sarı Saltık’ın üzerine türbe yapacağım.’ diyor. 

Bundan dört yüz sene önce asker gidip o türbe-

yi yapıyor. Üzerini yapıyor. Akşam Sarı Saltık 

kralın rüyasına giriyor. ‘Hüsrev Bey! Seni gene 

gönderirim buraya ha! Ben ölmemişim, benim 

üzerimi kapatma oğlum.’ diyor.

Hüsrev Bey bir uyanıyor ki türbenin üze-

rinde toprak yok, sade ağaç var. İki tane koç ge-

tirip kesiyor. 

Sarı Saltık’ın ölümü yedi yüz sene, dört 

yüz sene önce de türbe yapılmış. Şimdi de üstü 

o şekil ağaçtır; toprağı kabul etmiyor mübarek. 

Sarı Saltık’ı ne kadar methetsen az”(Sarısaltık, 

1933).

“Sarı Saltık’la ilgili şöyle bir rivayet var:

Bu Çemişgezek’in bir kralı veyahut bir pa-

dişahı diyelim; bir adam Ruslar’a esir düşüyor. 

İsmine Hoşref Bey derlermiş. Tabii, bu adam 

Rusya’da yedi sene kalıyor; esir olarak. Aciz olu-

yor falan; o zaman Sarı Saltık’ı hatırlıyor.

‘Padişahsın, büyük bir ersin, ulu bir ersin, 

beni bu kötülükten, bu dalâletten kurtar; ben 

çekemem.’ diye canı gönülden Sarı Saltık’ı ça-

ğırıyor. Biraz sonra bakıyor ki bir atlı türedi, 

atlı soruyor: ‘sen kimi çağırdın?’ ‘Ben kimseyi 

çağırmadım.’diyor, korkuyor falan. Sarı Saltık: 

‘Çağırdın, çağırdın. Ne istiyorsun?’ diyor. Hoş-

ref Bey: ‘Herhalde siz o ersiniz, Sarı Saltık’sınız. 

Beni bu sefalet hayatından kurtar; onun için ça-

ğırdım seni.’ diyor. Sarı Saltık: ‘Yum gözünü, 

atla terkiye’ diyor. Terkiye, arkasına alıyor; yum 

gözünü diyor; yumuyor; aç gözünü diyor, açıyor. 

Kendisini Çemişgezek’in başında buluyor. Şehre 

gidiyor. Kendisinin özel bir berberi varmış. Tabii 

esir adam, saç sakal birbirine karışmış. Berbere 

gidiyor; tıraş olmak için; berber kendisinin özel 

berberi çıkmış. Gelen giden müşteriler olmuş; en 

sonunda sıra Hoşref Bey’e gelmiş. Hoşref Bey’in 

yüzünün sağ tarafında bir ben varmış; adam 

onun özel berberi olduğu için; nasıl ustura o 

bene geliyorsa berber korkuyor; elinden usturayı 

düşürüyor. Hoşref Bey: ‘Korkma evladım, beni 

tıraş et, sonra da bizim eve git, banyoda, ayrıl-

madan önce iki takım elbisem olacaktı, duruyor-

sa bana getir, hamamda giyineyim.’ diyor.

Berber gidip elbiseleri getiriyor, olayı halk 

duyuyor. Hamamın önünde toplanıyorlar: ‘Bu-

yurun efendim, niçin eve gitmiyorsun?’ diyor-

lar. ‘Hayır, benim bir ahdim var; beni kurtaran, 

buraya getiren erin türbesini yapacağım.’ diyor. 

Adam toplayıp getiriyor, Sarı Saltık’ın bugünkü 

türbesini yaptırıyor. Tabii, üzerine toprak atıyor; 
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topraklıyor falan. O gece rüya görüyor. Sarı Sal-

tık rüyasında ‘oğlum, üzerime toprak atma, kuru 

ağaç, kuru taş kalsın.’ diyor. Hoşref Bey dinlemi-

yor; ikinci kez toprak atıyor. Üçüncü kez attığın-

da Sarı Saltık kızıyor, diyor ki: ‘Bak! Seni perişan 

ederim. Benim üzerimi topraklama, böyle kaslın.’ 

diyor ve öyle de kalıyor”(Yurt, 1934).

“Rusya’da Huşurit Bey isminde bir adam 

esir düşüyor. Huşurit Bey diyor ki: ‘Benim hâlim 

ne olacak?’ Sarı Saltık bunun rüyasına giriyor. 

“Ben seni yarın buradan kurtaracağım.’ diyor. 

Huşurit Bey: ‘Nasıl kurtaracan?’ diyor. Sarı 

Saltık: ‘Kurtarırım. Yalnız bir ok atacağım, bu 

ok nereye düşerse benim merkadımı oraya yap; 

yalnızca kuru taştan ve kuru ağaçtan olsun.’ 

diyor. Ok atıyor, ok Tunceli’nin Hozat ilçesinin 

Ağueran dağına düşüyor. Orda kuru taştan mer-

kadı yapıyor; ama bunun üstüne toprak atıyor. 

Sarı Saltık rüyasında diyor ki: ‘Ben sana deme-

dim mi toprak atma; kuru taştan, kuru ağaçtan 

yap.’ Sabahleyin kalkıyor ki oralar yeksan olmuş. 

O zamandan beri Sarı Saltık türbesinin biri 

Hozat’ın Sarı Saltık dağında, Ağueran köyünün 

üstündedir”(Yılmaz, 1928).

“Bizim eskilerin anlattığına göre; sacları 

yapmışlar; üstüne toprak atmışlar. O akşam o 

adam rüya görür. Sarı Saltık rüyada diyor ki: 

‘Ey adam, ben ölmüş müyüm; niye sen damın 

üstüne toprak atıyorsun. Benim üzerime toprak 

atma, daima açık kalacak’

Sabah gidiyorlar ki üstündeki toprağı atmış. 

İşte o yüzden oranın üstünde kuru ağaçlar var. 

Bırakmıyor, mübarek yanında bırakmıyor. Yoksa 

kim yapmaz ki! Mesela 5-6 metre uzağa yapar-

larsa yapsınlar.” 

“1938’de benim babam duvar götürmüş 

Sarı Saltık türbesinin oralara. Bir de bakmış ki 

orda askerler var. Demiş ki; ‘Kardeşler burası 

ziyarettir; Sarı Saltık’tır. Siz burada nasıl du-

rursunuz; yani affedersiniz, siz burada tuvalete 

gidiyorsunuz, günahtır.’ demiş. Komutan da de-

miş ki: ‘Sarı Saltık’ın bir kerameti varsa kendini 

bir göstersin, ne yapacak bu?’ O akşam o adam 

rüya görür. Sarı Saltık rüyasında demiş ki: ‘Sen 

niçin burada durmuşsun, o adam sana anlattı. 

Karşıda solda Sivri Tepe var, askerini al oraya 

götür.’ demiş.

Komutan da rüyada: ‘Götürmüyorum, 

sen ne yapabilirsin?’ demiş.

Diğer akşam kırk tane asker orda can ver-

miş. Komutan askerlerini o tepeye götürür; ora-

da askerin yaptığı mevziler var. Babamı da köy-

den alır getirir. Babama neler verir, neler; para, 

yardım…

Bizim orda iki mezra var, birbirine yarım 

saat çekmiyor, yakın. Diğer köyü yakarlar. Baba-

mın olduğu köye karışmazlar. ‘Bu köyü, bu ada-

ma o hatıra için bırakırım’ demiş komutan.

“Evvelki sene gene asker gitmişti oraya. 

Tabii, orda kalmışlar. Güz aylarında gidip iki 

üç tane ağaç getirirler ziyaretteki ağaçlardan, 

ısınmak için. O askerlerden biri hasta olur, orda 

can verir. Derik, bizim köydür, bizim köye derler 

böyle böyle. Oraya dokunmayın demişler. Orası 

hiç affetmez. Kimse bir şey diyemez ki işte; o sır-

dır. Onun değerini bilen bilir”(Sabit, 1957).

“Annem anlatırdı o ziyareti. 1938’de yak-

mışlar, duvarları yıkmışlar. Sabah kalkarlar ki o 

yine yerinde. İkinci kez yine yıkmışlar. Üçüncü 
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gün askerlerden ölenler oluyor; artık o binayı 

yıkmıyorlar”(Gür, 1938).

“Sarı Saltık Baba ayı geçmiş, güneşe gitmiş. 

Güneşe nasıl gitmiş? Yanmaması için Afrika 

Kıtası’nda Zümrüd-i Anka kuşu diye bir kuş 

var. O kuşa gidiyor. Sarı Saltık Baba her dilden 

bilir. O Zümrüd-i Anka kuşuyla konuşuyor. Di-

yor ki: ‘Ben güneşe gitmek istiyorum. Bunun ça-

resi nasıl? Sen bana söyle.’ Kuş da: ‘Yahu baba, 

sen nasıl güneşe gidersin, yanarsın.’ diyor. Sarı 

Saltık, ‘Yok, ben kesin gitmek istiyorum.’ diyor. 

Anka kuşu diyor ki: ‘Öyleyse Simurg isminde 

bir hayvan var. Onu öldürür, derisini alırsan, 

derisini de giyersen güneşe gidersin.’

Simurg’un yerini gösteriyor. Sarı Saltık gi-

diyor; ilkin yedi ok atıyor, ok ile yaralıyor. Kılıç 

ile de bunu öldürüyor. Derisi gayet kalın, deri-

sini soyuyor. Onu getirip hasır yapıyor. Giyi-

niyor, doğru güneşe gidip geliyor. Saltuk-name 

yazıyor. Hiçbir kuvvet gitmemiş; ama Saltık 

gitmiş. Aya gitmişler; Battal Gazi gitmiş, Za-

loğlu Rüstem gitmiş; ama Sarı Saltık güneşe 

gitmiş”(Sarısaltık, 1933).

“Sarı Saltık yetmiş iki dil biliyor. Nasıl bi-

liyor? Bir gün rüyasına Resulullah giriyor: ‘İki 

gözümün nuru, ciğerparem, bu elmayı al; sen 

çok diyar gezeceksin; her yere gittiğin zaman dil 

bilmezsen sıkıntı çekersin. Bu elmayı ye, yetmiş 

iki dil bilirsin.’ demiş. İşte Sarı Saltık yetmiş iki 

dil biliyor. Bütün dünyayı gezmiş. Nelerle karşı-

laşmış, nelerle? Cinlerle, perilerle, ejderhalarla, 

cadılarla; hayvanlarla yer altında, yer üstünde, 

denizlerde. İnsanlık âleminde çok çalışmış. Noel 

Baba bizzat Sarı Saltık’ın kendisidir. Kitapta 

okudum. Noel Baba herkesin içine girmiş dini 

yaymak için. Hangi diyara gitse papaz olmuş, o 

diyarın diliyle konuşmuş, anında Müslüman et-

miş. İman etmeyenleri vermiş tahta kılıcın önü-

ne. Yetmiş iki dil bilir Saltık Baba. Nasıl böyle 

kolay Müslüman etmiş; Hz. Hüseyin sayesinde. 

Nasıl mı? Bak şöyle: 

Kâfi r, Hz Hüseyin’in başını kesti. Şam’a 

götürüp Yezit’e versin, ikametini alsın. Gi-

dip bir manastırda kalıyorlar. Amaç olarak Hz. 

Hüseyin’in başını kim getirirse büyük bir şey. 

Diyorlar ki burada bir keşiş var. Ona versen o 

korkmaz. Sana teslim eder. Götürüp keşişe ve-

rirler. Keşiş bilmiyor İmam Hüseyin’in olduğu-

nu, başka mümkün değil götüremez. Götürüp 

bir odaya kilitliyor. Bir kızı var, bekâr bir kız. 

İçeriye girmeden bakıyor. İçeride ışık yanıyor. 

Kız akşam içeriye giriyor. Ya Allah ya hikmet-i 

Hûda, her taraf pırlanta gibi yanıyor. Bu ne hik-

met diyor. Şöyle biraz bakıp duruyor. Orada bir 

kafa var. Oradan geliyor ne varsa; ama bilmiyor 

ne olduğunu. Bir de bakıyor ki kapı açıldı. Dört 

tane hatun girdi içeri. Biri Hz. Fatmatü’z Zehra, 

biri Haticetü’l Kirye, biri İsa’nın annesi, birisi 

Firavun’un karısı Asiye. Dört hatun içeriye gir-

diler. Secde ettiler. Hz. Hüseyin’in başına gelip 

ağladılar. Güzelce temiz bir şekilde sildiler. Gül 

suyu ile yıkadılar. Yine yerine koyup gittiler. Kız 

bunu görüp şaşırıyor. Babasına gel hele burada 

ne var diyor. Adam geliyor ki hakikaten her taraf 

pırlanta gibi yanıyor. Keşiş, kızım bu ne diyor. 

Kız, baba bak oradan geliyor diyor. Şimdi keşiş 

de bilmiyor ne olduğunu; yalnız keşiş, okumuş 

ve bilinçli bir insan. Kız, bana diyor, dört tane 

hatun girdi içeri. Gidip ağladılar, secde ettiler. 

Kafayı gül suyu ile yıkayıp çekip gittiler. O za-

man biliyor ki bu Hz. İmam Hüseyin’in başıdır. 
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Kâfi rler sabahleyin geliyor. Keşiş kafayı vermi-

yor. İlla vereceksin diyorlar. Yine de vermiyor. 

Bununla ilgili beyit var:

Keşiş kurban eyledi yedi oğlunun başını

Keşiş kurban eyledi gökte melekler fi gan eyledi

Figan eder melekler kabul ola dilekler.

diye bir beyit söyler. Keşiş yedi oğlunun başını 

veriyor ki İmam Hüseyin’in başını vermeye, ama 

imkân bulamıyor.

Sarı Saltık’ın Hz. Hüseyin’in soyundan 

geldiğini biliyorlar. O, ben evlad-ı Resul’üm, 

İmam Hüseyin’in torunuyum deyince, saygı 

duyuyorlar, Müslüman oluyorlar. Bu bakımdan 

Sarı Saltık’ın büyük kerametleri var”(Sarısaltık, 

1933).

8. Sarı Saltuk’un Torunu Seyyid 

Nesimi İle İlgili Anlatılar

Seyid Nesimi, Sarı Saltuk’un torunudur. 

Yörede Seyid Nesimi ile ilgili anlatmalar, 

pabucunun hastalıklara iyi geldiği fi kri etra-

fında toplanmıştır. Karaca köyünde muha-

faza edilen pabucun çeşitli hastalıklara iyi 

geldiği de anlatılmaktadır.

“Bizim Sarı Saltık’ın torunu Seyyid Nesimi 

bundan dört yüz sene önce buraya ziyaret kur-

muş. Diyarbakır’da Alâeddin Keykubat var pa-

dişah, felç oluyor; hiçbir doktor onu iyi etmiyor. 

Bizim Dersim’den orda bir adam bulunuyor. Pa-

dişaha gidiyor, diyor: ‘Padişahım, senin derdine 

Dersim’de biri derviş var, ismi Seyyid Nesimi, 

o gelirse şifa verir.’ Gidip iki tane Tatar atlı-

sı çağırıyorlar, Dersim’e yolluyorlar. Mübarek 

olan benim büyük dedem, koyunları getiriyor; 

öğlen zamanı hanımı sağıyor. Diyarbakır’dan 

atlılar yola çıkar çıkmaz bu görüyor; onlar yo-

rulmasın diye karısına diyor ki: ‘Hanım sen ko-

yunları sağ, ben gidip hemen geleceğim.’ Seyyid 

Nesimi buradan yola çıkıyor. Bir saat geçmeden 

Diyarbakır’da Tataryazısı denen yerde atlılarla 

karşılaşıyorlar. Diyor: ‘Evladım nereye gidiyor-

sunuz?’ Diyorlar: ‘Vallahi erenler bilmiyoruz.’ 

Diyor: ‘Evladım söyle.’ Diyorlar böyle böyle. 

Diyor: ‘Evladım, o benim.’ Seviniyorlar, alıp 

padişahın yanına götürüyorlar. Padişah: ‘Der-

vişi nerden getirdiniz?’ diye soruyor. Diyorlar: 

‘Gittik, şu falan yerde karşılaştık, derviş dedi, o 

benim.’ Seviniyor.

Derviş gelip oturuyor. Diyor ki: ‘Padişahım 

beni çok dikkatli dinle; itikadını bozmazsan şifa 

bulursun. İtikatlı ol.’ Padişah, ‘peki derviş baba’ 

diyor.

Seyyid Nesimi, tutuyor ayağındaki pabucu, 

böyle ayağıyla onun yüzüne sürüyor. Pabucun 

rengi vişne renginde, bir Ermeni’nin yapmış 

olduğu pabuçtur. O zamanlar Ermeniler var, 

usta. 

Tabii, pabucunu yüzüne sürünce padişah 

içini bozuyor. Derviş: ‘Padişahım itikadını boz-

ma’ diyor. Padişah hızla toplanıyor. Tam eski pa-

dişah şeyine geliyor. Tabii, Seyyid Nesimi’ye say-

gı duyuyor. Padişah diyor ki: ‘Eh haklısın Derviş 

Baba, ama senin elin vardı niye elini sürmedin?’ 

Diyor ki: ‘Padişahım, senin gibi çok hasta olan 

insanlar olacak, ben sana elimi vursaydım elim 

benimle birlikte toprak olacaktı. Ben nüfuzumu 

pabuca verdim ki senin gibi insanlar şifa bul-
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sun.’ Padişah: ‘Eyvallah’ diyor. Seyyid Nesimî: 

‘Benim acelem var; koyunları götüreceğim’ di-

yor. Padişah ona hediye vermek istiyor. Kabul 

etmiyor. Padişah: ‘Seni böyle nasıl gönderirim, 

olmaz’ diyor. Derviş, mecbur kalıyor. Çıkayım 

bu kömün üzerine, gözüm nereye değerse orayı 

bana ver.’ Ben o tapuyu Zeynel Dede amcamın 

evinde gördüm. Altında Alâeddin Keykubad’ın 

mührü var. Nereyi vermiş biliyor musun? 

Burda Tavuktepe, şurda Kırmızıdağ, Beşpınar 

(Ovacık’tan gelirken), Tokmak Baba. Bu mıntı-

kayı Alâeddin Padişah Seyyid Nesimi’nin üzeri-

ne tapu etmiş. 

Şimdi Seyyid Nesimî’ye ölü gider, sağ ge-

lir. Bundan on beş sene önce benim amcam 

Kasım Dede vefat etti. Kasım Dede anlatmıştı. 

İstanbul’da doktorun bir tanesinin, ya Şah-ı 

merdan, Bismillah, ya Allah; kafası böyle dönü-

yor buraya. Amerika, İngiltere, Fransa derdine 

derman bulamıyor. Yine biri Seyyid Nesimi’ye 

git, diyor. Bizim Tunceli Hozat Kalesi’ndeki oca-

ğa gelir. Kasım Dede gidiyor, pabucu sürer sür-

mez kafa geliyor yerine. 

Bizim bir tane yeğen var, ölüyor on bir ya-

şında. Burada cenazesi kılındı. Sabah ayağıyla 

çıkıp geldi; şimdi sağ.

Seyyid Nesimi ocağı şifalı, şifa nasıl bulur-

sun, itikadınla. İtikadın güzel olursa şifa veriyor; 

olmazsa geri yolluyor”(Sarısaltık, 1933).

Seyyid Nesimi ile ilgili anlatmalar Sul-

tan Alâeddin zamanına dayandırılır:

“Bu Diyarbakır’da Sultan Alâeddin ismin-

de bir zat varmış. Bu rahatsız oluyor; şöyle ağzı 

dönüyor falan. Artık o dönemin tüm hekimleri-

ne, doktorlarına gidiyor, bir çare bulamıyor.

Kendisine diyorlar ki; Dersim’de bir derviş 

var, derdine çare bulsa o bulur. O da tutuyor, 

buraya, Dersim’e iki tane zaptiye gönderiyor. 

Tabii, adamlar yol bilmiyor, yolak bilmiyor. Mü-

bareğe âyan oluyor. Onlar bir konak geliyorlar, o 

da buradan gidiyor. Onlarla karşılaşıyor: ‘Nere-

ye gidiyorsunuz?’, ‘Dersim’e’. ‘Niye gidiyorsu-

nuz?’ İşte böyle bir zat varmış, padişahımız onu 

istiyor.’

Derviş: ‘Gitmeyin, buradan dönün; onu 

bulamazsınız.’ diyor. Benim falan da demiyor. 

‘Gidersek padişahımız başımızı uçurur.’ diyor-

lar. ‘Bir şey yapmaz, bırakmam’ diyor. Bunları 

ikna ediyor, dönüyorlar. Yolda kendini açıklıyor. 

Bunlar onu götürüyor, Alâeddin Sultan’a haber 

veriyorlar. ‘Konukevine götürün, misafi r edin’ 

diyor.

Sabahleyin hâlini anlatıyor. Ayağındaki bir 

terliği padişahın suratına sürüyor. Padişah iyi-

leşiyor. Padişah: ‘Benden ne istersen iste’ diyor. 

Derviş: ‘Ben dünya malı istemem’ diyor. Padişah 

çok zorlayınca: ‘Benim bir kömüm var; üstüne 

çıkarım, görünen yer benim olsun.’ diyor. ‘O se-

nin kömün benden çıkar’ diyor padişah. Derviş: 

‘Yeter, kâfi dir. Zaman gelecek benim evladımın 

elinden bunu da alacaklar’ diyor. Padişah buna 

orda bir ilâm veriyor. Bu ilâm, bu senelere kadar 

bir akrabanın evindeydi. Şimdi o da nerde kal-

dı, belirsiz. İşte Seyyid Nesimi’nin hikmetleri de 

budur”(Yurt, 1934).
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9. Tunceli-Hozat’taki Sarı Saltuk 

Ziyaretgâhı

Tunceli ili, Hozat ilçesi merkezinin 8 

km kuzeyindeki 2276 rakımlı Sarı Saltuk 

Tepesi’nde, aynı adla anılan makam bu-

lunmaktadır. Tepenin güney ve güney-

batısındaki Karaca ve Akviran (Akören) 

köylerinde Sarı Saltuk adını taşıyan aileler 

yaşamaktadır(Sevgen, 1966: 2922). Sarı Sal-

tuk Dağı’nın zirvesinde bulunan ziyaretgâh, 

bir mezar ve bir aş pişirme yerinden oluş-

maktadır. Sarı Saltuk’un mezarı harç kulla-

nılmadan üst üste dizilmiş taşlardan yapıl-

mış; üstüne birbirine çatılmış kuru ağaçtan 

tahtalar konulmuştur. 

Mezarın başucunda yer alan demir bir 

direğin ucunda bir hilâl bulunmaktadır. Me-

zarın dört tarafında mum yakılabilmesi için 

taştan özel bölümler yapılmıştır. Mezarın 

birkaç adım ilerisinde üst üste dizilmiş taş-

lardan yapılmış aş pişirme yeri bulunur, bu 

yapının da üzeri kuru ağaçlarla örtülüdür. 

Aş pişirme yerinin giriş kapısı sökülüp içe-

ri konulmuştur, içeride yer alan bacalarda 

ziyaret yerinde kesilen kurban etleri pişiril-

mektedir. Aş pişirme yerinin dış duvarında 

yer alan, dilek dilemek için taş yapıştırılan 

iki büyük taştan birinde 1371 tarihi okun-

maktadır. 

Ziyaretgâhın yer aldığı zirvenin aşa-

ğısında eski bir çeşme yer almaktadır. Bu 

çeşmenin suyu, yeni yapılmış çeşmeye nak-

ledilmiştir. Ziyaretgâhta, aş pişirme yerinin 

hemen önünde Hozat Kaymakamlığı’nın 

dikmiş olduğu bir levha bulunmaktadır.

Sarı Saltuk, Tunceli’de yer alan on iki 

ocaktan biridir. Bu on iki ocağı şöyle sıralaya-

biliriz: 1) Kureyş (Seyyid Mahmut Hayranî), 

2) Bamasur (Baba Mansur), 3) Düzgün Baba 

(Şah Haydar), 4) Sultan Hıdır (Üryan Hıdır), 

5) Munzur Baba, 6) Ağuçan (Karadonlu Can 

Baba), 7) Şih Delili Bercan, 8) Sarı Saltuk 

(Sarı İsmail), 9) Seyyid Koca Süleyman 10) 

Seyyid Gabanî, 11) Şeyh Hüsamettin Aselî, 

12) Derviş Cemâl. (Kaya, Trz: 121-122) Bu 

sebeple ocağın pirleri ve müritleri vardır.

Sarı Saltuk ziyaretgâhı ve onun soyun-

dan geldiğine inanılan Seyyid Nesimi’nin 

pabucunun bulunduğu Karaca köyündeki 

evi, pek çok kişi ziyaret etmektedir. Ziya-

retler en çok perşembe günleri olmakta; 

bu ziyaretlerin şehir dışı ve yurtdışından 

gelenlerle yaz aylarında daha da arttığı gö-

rülmektedir. Makam, Sarı Saltuk Dağı’nın 

zirvesinde olduğu için buraya ya minibüs 

kiralanarak ya da özel arabalarla gidilebil-

mektedir. Bu nedenle türbe ziyaretleri ailece 

veya kalabalık yapılmaktadır. Ziyarette bu-

lunanların bir kısmı bu ocağın müritleridir. 

Ziyaretin temel sebebi de tüm ziyaretgâhlar 

gibi buranın da keramet ve bereket kaynağı 

olarak görülmesindendir. Karaca köyünde-

ki Seyyid Nesimi’nin pabucunun bulundu-

ğu evi ise özellikle felçli ve hasta insanlar 

ziyaret etmektedir.

SONUÇ

Yazılı kaynaklara göre 13. yüzyılın 

ikinci yarısında yaşamış olan Sarı Saltuk, 

Balkanlar’ın İslamlaşmasına katkı sunmuş 
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bir Türkmen boyunun reisidir. Yazılı kay-

naklarda Sarı Saltuk’la ilgili en geniş bil-

giler ise Ebu’l Hayr-ı Rumî’nin derleyip 

yazdığı Saltuk-nâme adlı eserde yer almak-

tadır. Tunceli-Hozat’taki Sarı Saltuk an-

latmalarının bir kısmı yazılı kaynaklarda 

geçen hikâyelerden izler taşırken, bazıları 

tamamen yöreye aittir. Sözlü anlatmaların 

yazılı kaynaklardaki anlatmalarla benzerlik 

göstermesinin sebebi kaynak kişilerin bazı 

yazılı kaynakları okumuş olmasındandır.

Tunceli’deki Sarı Saltuk anlatmalarının 

üç varyantı bulunmaktadır. Sarı Saltuk’un 

Hozat’ta gösterilen mezarının uzun ve bü-

yük olması, halk muhayyilesinin veliye yük-

lediği büyüklük ve ihtişamdır. Tunceli’de 

Sarı Saltuk Ocağı hizmetlerine hâlâ devam 

etmektedir. Torunu Seyyid Nesimi’nin pa-

bucu da şifa dağıtıcı özelliği sebebiyle önem-

li sayılmaktadır.

Ziyaretgâhtaki uygulamalar ise genel 

özellik göstermektedir. Sarı Saltuk ile ilgili 

keramet motifl eri çok fazladır. Motifl erin 

yaygın oluşu Sarı Saltuk’un büyük bir veli 

olmasındandır. Peygamberlerin mucizeleri 

Sarı Saltuk’a keramet olarak atfedilmiştir.

Sarı Saltuk’un günümüzde Bursa-

İznik’te, Diyarbakır Urfa Kapısı’nda, Niğde-

Bor’da, Tunceli-Hozat’ta ve İstanbul-Rumeli 

Feneri köyünde türbe ve makamı bulunmak-

tadır. Bu durum göstermiştir ki Sarı Saltuk’a 

Boğazlardan Tunceli’ye, Diyarbakır’a kadar 

Anadolu’nun her yerinde sahip çıkılmakta-

dır. 
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ALEVİLER’DE VE SÜNNİLER’DE BENZER SEMBOLLER 

VE SÖYLEMLER: İKİ ANADOLU KÖYÜNDE ÖRNEK 

OLAY ÇALIŞMASI

SIMILAR SYMBOLS AND DISCOURSES IN ALEVİSM AND 

SUNNISM: CASE STUDY IN TWO ANATOLIAN VILLAGES

Seyhan Kayhan KILIÇ1

Ne Yezit ne Kızılbaş

Değil miyiz hep bir kardaş

Bizi yakar bizim ateş 

Söndürmektir tek çaresi 

 Âşık Veysel

ÖZET 

“Aleviler ve Sünniler arasında kültürel 

benzerlikler var mıdır?” sorusundan yola 

çıkarak yaptığım alan araştırması2 iki bö-

1 Halkla İlişkiler Uzmanı, Yeditepe Üniversitesi Ant-
ropoloji Bölümü doktora öğrencisi.

2 Bu çalışma Eskişehir’de yer alan Türkmen-Alevi 
ve Türkmen-Sünni köylerinde, 2008 yılının temmuz, 
ağustos ve eylül ayları boyunca yaptığım alan araş-
tırmasının özetidir. Söz konusu Alevi ve Sünni köyü 
Eskişehir’de yer almakta ve şehir merkezine bağlı bu-
lunmaktadır; ancak şehir merkezine yakın bulunması 
nedeniyle bazı köylüler sık sık şehre gidip gelmekte, 
bazıları ise köyde oturup şehirde çalışmaktadır. Alan-
da yaşayanlarla derinlemesine mülakatlar yapılmış, 
görüşmeler sırasında ses kayıt cihazı ve fotoğraf ma-
kinası kullanılmıştır. Araştırma kapsamına 51 görüş-
meci ile yapılan derinlemesine mülakatlar alınmıştır. 
Bu özet çalışmada bu mülakatlardan bir kısmı kulla-
nılmıştır. 

lümden oluşmaktadır. Birinci bölüm her iki 

köyün, geçmişten bugüne değişimleriyle ge-

lenekleri, günlük yaşamları, ritüelleri, ahlâk 

kuralları, sözlü kültürleri (masalları, fıkrala-

rı, şakaları, rüyaları) ve müzikleri arasındaki 

benzerliklerden oluşmaktadır. İkinci bölüm-

de ise söz konusu kültürel benzerliklerden 

yola çıkarak, alanda yaşayan Aleviler’in ve 

Sünniler’in birbirleri hakkındaki söylemleri 

üzerinden iletişim analizleri yer almaktadır. 

Araştırma sırasında alanda yaşayan Ale-

viler ve Sünniler arasında, temelde önemli 

benzerlikler olmasına rağmen ekonomik, 

sosyal, siyasi, psikolojik ve dinsel nedenlerle 

farklı anlama, yorumlama ve uygulama bi-

çimleri de bulunduğu gözlemlenmiştir. Her 

iki köy arasındaki benzerliklerin Türkmen 

kültürü zemininde oluştuğu görülmektedir. 

Türkler’in İslamiyet’i kabul ettikten sonra 

İslam’a uyarladıkları eski Türk inançların-

dan bir bölümü Alevi ve Sünni köylerinde 

yaşamaya devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Alevi, Sünni, Türk-

men, Kültür, Benzerlik, Sembol, Söylem, İle-

tişim, Belirsizliğin Azalması.
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ABSTRACT

This work examines the query, “Are 

there cultural similarities between the Ale-

vi and Sünni culture?”. The fi eld work is 

composed of two parts. The fi rst part explo-

res the similarities between two villages in 

terms of their change from past to present, 

traditions, the customs of daily life; inclu-

ding rituals, moralities and verbal interac-

tion (stories, anecdotes, humour, dreams) 

and music. The second part of the fi eld 

work observes cultural similarities through 

the analysis of communication of Alevis and 

Sunnis – specifi cally in terms of  their disco-

urse about each other. Despite many simila-

rities, the fi eldwork observes the differences 

in their understanding, evaluation and prac-

tices due to economic, social, psychological 

and religious factors.It is seen that any sha-

red similarities are related with Turkoman 

culture. The religious remnants of the old 

Turkoman beliefs still persist in Alevi and 

Sunni villages, after the acceptance of Islam 

by the Turks.

Key Words: Alevi, Sünni, Turkoman, 

Culture, Similarity, Discourse, Communica-

tion, Uncertainty Reduction.

Aleviler’in ve Sünniler’in ortak tarih ve 

kültür belleğinde ata/evliya kültü önemli bir 

yer tutar. Anadolu’da pek çok yerde gazi/

evliya olarak adlandırılan, kahraman ve 

olağanüstü güçlerle donatılmış kimselere, 

ocaklı dedelere ait çok sayıda türbe vardır. 

Alanda yaşayan görüşmecilerin aktardık-

larına göre Aleviler ve Sünniler özellikle 

Seyyit Battal Gazi Türbesi’ni ziyaret etmek-

te, türbe ziyaretlerindeki kimi farklılıklarla 

birlikte Seyyit Battal Gazi’nin eşyalarını ve 

mezarını kutsal saymakta, ruhuna kurban 

veya adak sunarak mum yakarak O’nun 

vasıtasıyla Tanrı’ya ihtiyaçlarını bildirip 

Tanrı’dan yardım istemektedirler. 

Alanda yaşayan Aleviler ve Sünniler 

arasındaki bir diğer benzerlik ata/evliya 

kültüyle birlikte, takvim bayramlarında kar-

şımıza çıkan, kanlı kurban ritüelleridir. Bu 

ritüelin her iki köy için ortak miti İbrahim 

Peygamber’in oğlunu Allah’a kurban etmek 

isterken, gökten bir koç indirilmesidir; an-

cak ilkel çağlardan beri devam eden bu ritü-

el Tanrı için kan akıtmak ve böylece dua ve 

dileklerin yerine gelmesini sağlamak, kötü-

lüklerden kurtulmak, Allah rızası için kur-

ban etinin paylaşılması gibi ortak amaçlarla 

yapılmaktadır. Kanlı kurban ritüeli her iki 

köy tarafından türbe ziyareti, kurban bay-

ramı, Hıdırellez, düğün, doğum ritüelleri ve 

ölü aşı (Aleviler can aşı olarak adlandırır) 

gibi nedenlerle uygulanır. Bir dileğin ger-

çekleşmesi hâlinde ise adak kesilir. 

Kurban Bayramı ve Hıdırellez, alan-

da yaşayan Aleviler ve Sünniler tarafından 

kutlanan bayramlardandır. Aktarılanlara 

göre, hayvancılığın önemli bir geçim kay-

nağı olduğu geçmişte her iki köy koç katımı 

bayramı düzenlemekteydi. Nevruz Bayra-

mı ise özellikle Aleviler tarafından kutlan-

maktadır. Sünniler tarafından Nevruz’un 

diğer bayramlar gibi yaygın olarak kutlan-

dığı söylenemez; ancak, Sünniler Nevruz’u 
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“bahar bayramı” olarak kutlarken, Aleviler 

Nevruz’a Hz. Ali’nin doğduğu ve Hz. Ali ile 

Hz. Fatma’nın evlendiği gün olarak ayrı bir 

anlam yüklerler. 

Muharrem ayının her iki köy için ortak 

özelliği aşure çorbasının pişirilmesidir; an-

cak alanda yaşayan Aleviler ve Sünniler ara-

sında hem aşure hem de diğer bakımlardan 

önemli farklar vardır. Aleviler, Muharrem 

ayını matem orucu tutarak geçirmek gerek-

tiğine inanırlar ve matemin bitiminde aşure 

kaynatırlar. Sünniler ise Muharrem ayının 

onuncu günü Nuh’un gemisinin tufandan 

kurtuluşu için aşure yapar, fakat matem 

orucu tutmazlar. 

Alevi ve Sünni köyünde doğum, düğün 

ve ölüm geleneğinde de benzerlikler görül-

mektedir. Sünnet düğünlerinde ve evlilik 

törenlerinde, özellikle kına gecesinde “sar-

ka” adı verilen geleneksel bir giysi giyilir. 

Bayrak kaldırma, kuşak kuşanma, güvey 

donatma gibi ritüellerde, geçmişten günü-

müze değişiklikler ve yok olmalarla birlikte 

benzer uygulamalar mevcuttur. Günümüz-

de uygulanırlığı azalsa da özellikle köy dü-

ğünlerinde gelinin, damadın evine girerken 

eşikten atlatılması ve bu inanış etrafında bir-

takım ritüellerin gerçekleştirilmesi dikkati 

çekmektedir. 

Her iki köyde de resmî nikâhla birlik-

te dinî nikâh da yapılır; ancak dinî nikâhın 

içeriğinde farklılıklar mevcuttur. Sünni kö-

yünde dinî nikâhı imam kıyarken, Alevi 

köyünde nikâh dede tarafından kıyılmak-

tadır; ancak her iki köyde yaptığım derin-

lemesine mülakatlarda görüşmeye katılan-

lar, kız istemede ve nikâhta Allah’ın emri ve 

Peygamber’in kavlinin esas olduğu üzerinde 

durmuşlardır. 

Doğum gelenekleri sırasında ad kaldır-

ma, göbek ve eşin saklanması, kırklama, al-

bastı/al karısı, diş göllesi/diş hediği, köstek 

kesme, sünnet gibi pratiklerde her iki köy 

arasında benzerlikler mevcuttur. Alanda ya-

şayan Aleviler ve Sünniler, doğumda bebe-

ğin ve annenin üzerine geldiğine inandıkları 

kötü cini, al bastı/al karısı olarak adlandırır ve 

ondan korunmak için çeşitli ritüeller uygu-

larlar. Doğumun gerçekleştiği ilk kırk gün 

önemlidir. Her iki köyde de bu inanış çer-

çevesinde birtakım tedbirler alınır. Bebek ve 

anne kırk gün dışarı çıkarılmaz. Al karısının 

demirden ve kırmızı renkten korktuğuna 

inanılır. Bu nedenle loğusa yatağına kırmızı 

kurdele veya eşarp bağlanır, loğusanın 

yatağının altına bıçak veya makas, süpürge, 

su ve Kur’an koyulur. Albasmasına uğrayan 

kadını tedavi etmek için ise dualar edilir, 

Kur’an okunur, loğusa kadına okunmuş su 

içirilir. Kırklama/kırk uçurma denilen bu 

âdet kırkıncı gün bebeğin yıkanması ile sona 

erer. Kırk uçurma ölüm âdetleri arasında da 

görülür. Kırkıncı gün, ölü adına kurban ke-

silir ve yemek dağıtılır. 

Hem evlilik hem de sünnet ritüellerin-

de uygulanan bir diğer benzerlik ise düğün 

alayının mezarlık etrafında dolaştırılması-

dır. Ölüm geleneğinde telkin, kefenleme, 

ölünün arkasından yağ kokutma ve belli za-

manlarda kabir ziyareti, her iki köy arasında 
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benzerlikler göstermektedir. Ölünün arka-

sından kurban kesme ve cenazeye katılanla-

ra yemek dağıtma gibi Alevi köyünde “can 

aşı” olarak adlandırılan kimi uygulamalar 

Sünni köyünde de mevcuttur. Bu noktada 

en önemli farklılık Aleviler’de, musahipli ta-

libin vefatının ardından yakınları tarafından 

dardan indirme ceminin gerçekleştirilmesi-

dir. Dardan indirme ceminin amacı, ölünün 

alacağı vereceği varsa helallik almaktır. Sün-

ni köyünde de Allah’ın huzuruna kul hakkı 

ile çıkmamak gerektiğine inanılır.

Alanda yaşayan Aleviler’in ve 

Sünniler’in günlük yaşamlarında, gelenekle-

rinde bazı ortak semboller vardır ki, bu sem-

boller geçmişten günümüze ritüellerle varlı-

ğını devam ettirmiştir. Yerin dibine uzanan 

kökleri, göğe yükselen gövdesi ve gökyüzü-

ne dağılan dal ve yapraklarıyla hayat, ebedi-

lik, bereket ve şifayı simgeleyen ağacın kut-

sallığına olan inanç aktarılanlara göre şöyle 

özetlenebilir: Köylüler günlük hayatlarında 

yaş ağaç kesmezler, ancak kuru dallardan 

yararlanırlar. Kutsal bayramlarda ağaçlara 

ip bağlayıp dilek dilerler. Bazı bayramlar, 

tekke denilen yüksekçe bir yerde kutsal sa-

yılan büyük bir ağacın etrafında kutlanır. 

Sünni köyünde bu yere ‘Tekke’ denilirken, 

Alevi köyünde ‘...Tekke’ denir. 

Alanda yaşayan Aleviler’in ve 

Sünniler’in geleneğinde var olan bir diğer 

kutsal sembol ise elmadır. Günümüzde her 

iki köyde de elma düğünlerde, düğün evinin 

damı gibi yüksek bir yere çekilen bayrağa 

takılmaktadır. Oysa aktarılanlara göre elma 

geçmişte gelin duvağını, koç katma tören-

lerinde koçların boynuzlarını, boyunlarını 

süslemekteydi. Sünniler elmayı yalnız “cen-

net meyvası” olarak görmekteyken, Aleviler 

elmaya başka özel anlamlar da (ilahi ve gizli 

bir bilgi, Hz.Ali’nin bilgisi) yüklemektedir-

ler. Yine aktarılanlara göre geçmişte cemler-

de koyun yerine elma kurban edilmekteydi; 

ancak bu uygulama günümüzde Alevi kö-

yünde devam etmemektedir. 

Alanda yaşayan Aleviler ve Sünniler 

eşiğe basmanın uğursuzluk olduğuna inan-

maktadırlar. Geçmişten günümüze gelen bu 

uygulama, türbe ziyaretlerinde ve düğün-

lerde de görülmektedir. Sünniler eşiğin ne-

den kutsal olduğuna inadıklarına dair soru-

ya “Bilmiyorum, büyüklerim öyle söylerdi” şek-

linde cevaplar verirken Aleviler, eşiğin Ehl-i 

beyt’i temsil ettiğine inandıklarını aktarmış-

lardır. Seyyid Battal Gazi Türbesi gibi kutsal 

olarak kabul edilen bir mekâna geçerken gö-

rüşmeye katılan Aleviler ve Sünniler, eşiğe 

basmadıklarını aktarmışlardır. Aleviler ise 

eşiği “Allah, Muhammed, Ali” adıyla üç kez 

öperek basmadan geçtiklerini, eşikten geç-

menin yola girmek anlamına geldiğini ak-

tarmışlardır. Sünni köyünde aktarıldığına 

göre gelin yeni evinin kapısından geçerken 

eşiğin önünde durur, eşiğe basmadan eline 

sürülen tereyağını kapının alt-üst eşiğine 

sürer ve “bu tereyağı gibi kocamın evine sıva-

nayım” der, ardından eşikten atlayarak yeni 

evine girer. 

Alanda yaşayan Aleviler’in ve 

Sünniler’in günlük yaşamlarında ve gele-
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neklerinde bazı renklerin ve sayıların sıkça 

tekrarlandığı görülür. Kırmızı/kızıl, ak/

beyaz, yeşil çeşitli anlamlarla kodlanmış ve 

eşyalarda, giysilerde, evlerin çeşitli yerlerin-

de kullanılmıştır. Bu renklerin kutsallığı Hz. 

Muhammed, Hz. Ali, Hızır ve Seyyid Battal 

Gazi için anlatılan mitlerle de kuvvetlendi-

rilmiştir. 

Her iki köyde kültürel hayatın içinde 

sıkça tekrarlanan sayılar vardır. Bu sayı-

lar üç, yedi ve kırk olup düğün, doğum ve 

ölüm âdetlerinde de kendini göstermekte-

dir. Örnek olarak; ölünün ardından üçüncü, 

yedinci ve kırkıncı gün yemek verilmesi ve 

kabir ziyareti yapılması, loğusa kadın ve 

yeni doğmuş bebek için kırk uçurma… Sayı-

ların kutsallığı “üç gün üç gece”, “kırk gün 

kırk gece”, “Kırk Kız” gibi masal ve söylen-

celerle de desteklenmektedir.

Günlük yaşam konusunda da benzer-

likler; ev yapılarına (hayat, evlik, ocak, fırın, 

sakane, yeşil kapılar, duvarlardaki hayvan 

betimlemeli halılar) günlük yaşamda tele-

vizyonda izlenen programların seçimine 

(özellikle kadınlar için kadın programları, 

yarışmalar, diziler), yemeklerine (gelenek-

sel toga çorbası), birbirlerine lakapları ile 

seslenmelerine kadar yansımıştır. Geçmişe 

ait hatıralarda benzerlikler; uğursuzluk geti-

receğine inanılarak bazı davranışlardan ka-

çınmalarında (cuma, cumartesi ve salı gün-

leri bazı işlerin yapılmaması, geceleri tırnak 

kesilmemesi, aynaya bakılmaması) özellikle 

60-85 yaş aralığındaki görüşmecilerin aşık, 

cirit, canimen (karşılıklı mani söyleme) gibi 

oyunlardan söz etmelerinde ve duydukları 

heyecanlarda görülebilir. Erkek çocuk do-

ğurmanın önemi ise geçmişten günümüze 

azalarak da olsa devam etmektedir:

Bir bezirgân saldım Hint’ten Yemen’den

Kumaş diye beklediğim bez geldi  

Dokuz aydır yollarını bekledim

Oğlan diye beklediğim kız geldi 

(Kadın, 58, okuryazar, Alevi Köyü).

Doğradığım kuyruk olsun

Doğurduğum oğlan olsun 

(Kadın, 73, Okuryazar, Sünni Köyü).

Alanda yaşayan Aleviler’in ve 

Sünniler’in ortak mitler etrafında uygula-

dıkları ritüeller ile doğum, düğün ve ölüm 

âdetleri, günlük yaşayışları benzerlikler 

göstermektedir. Benzerlikler her iki toplum 

tarafından yine benzer anlamlarla kodlan-

mıştır ki bu da bir düşünce ve duygu, do-

layısıyla kültür birliğinin olduğuna işaret 

etmektedir. Bu birlik Türkmen kültürünün 

bir parçasıdır. 

Alanda yaşayan Aleviler ve Sünniler 

arasında inancın algılanışı ve uygulanışı ko-

nusunda farklılıklar söz konusu ise de, or-

tak değerlerin, uygulamaların ve anlamların 

birliği olan kültürel bellek önemli oranda 

benzerlikler taşımaktadır. Zira Aleviler ve 

Sünniler arasında ortak tarih ve kültür bir-

liği söz konusudur. Peki, bütün bu benzer-

liklere rağmen neden Aleviler ve Sünniler 

arasında kimine göre önyargılar, çatışmalar 
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kimine göreyse sözde önyargı ve çatışma 

söylemleri son bulmamıştır?

Sözü edilen benzerliklere rağmen alan-

da yaşayan hem Aleviler hem de Sünniler, 

kendilerini birbirlerinden çok farklı gör-

mektedirler. Alevi-Sünni toplumunda en iyi 

bilinen ayrışmalardan biri mezhepsel ayrı-

lıktır; ancak Arap dünyasında Peygamber’in 

ölümünden sonra meydana gelmiş olan 

ne halifelik sorunu ne de Kerbela katliamı, 

Anadolu’daki Alevi-Sünni ayrışmasını açık-

lamak için yeterlidir. Esasen Anadolu Sün-

niliğinde, Kerbela katliamını destekleyen bir 

anlayışın mevcut olmadığı Sünnilerce de sık 

sık dile getirilmektedir. Nitekim alan araştır-

malarım sırasında Sünni köyde görüştüğüm 

aileler arasında, kendi anne ve babalarının 

Kerbela katliamını anlatıp ağladıklarını söy-

leyenler olmuştur:

“Babaannem, Hz. Hüseyin’i andıkça ağlar-

dı” (Erkek, 68, Yüksekokul, Sünni Köyü). 

“Babamın Hz.Ali resmi olan bir aynası 

vardı. Le baba dedim. Bu aynayı buraya dakdın. 

Bizi Alevi sanaala. ‘Sanaalasa sansınlaa. Alevi 

deelese desinlee’ dedi” (Erkek, 45, Üniversite, 

Sünni Köyü).

Nitekim şimdiye kadar Anadolu’da 

Sünni ailelerin çocuklarına Yezit, Mervan 

gibi isimleri verdiklerine rastlanılmamıştır. 

“Çocuğa ismi büyükler verir. Çocuğun sağ 

kulağına üç kere Ali diye bağırır, sonra sol ku-

lağına üç kere Ali, Ali diye bağırır. Çocukların 

adını evveli, Hasan-Hüseyin koyarlardı” (Ka-

dın, 73, Okuryazar, Sünni Köyü).

Alanda yaşayan Aleviler arasında da 

Sünniliğin Yezit’le birlikte anılamayacağını 

dile getirenler vardır;

“…’lı (Sünni Köyü)/Sünnilerle Aleviler 

arasında benzerlik var hâlbuki. İslamiyet, Pey-

gamber, Kur an. Bence onlar da Ehl-i beyt’i sevi-

yorlar. Bence Sünnilik başka Yezidlik başka…” 

(Kadın, 22, Üniversite, Alevi Köyü).

“Allah, Peygamber aynı. Aynı dine mensu-

buz. Geleneklerde de benzerlik var. Kız istemede 

Allah’ın emri Pegamberin kavli yok mu? Farklı-

lık herkeste olur. Aleviler arasında farklılık yok 

mu? Ben A...’dan geldim. Oranın âdetleri ile bu-

rası çok farklı. E... bu köy de Alevi o köy de…” 

(Kadın, 29, Lise, Alevi Köyü).

Bununla birlikte alanda yaşayan Ale-

viler arasında, Sünniler’le aralarındaki en 

büyük farkın Ehl-i beyt sevgisi olduğunu 

düşünenler de vardır.

“Tabii ki aynı peygambere, aynı Allah’a ina-

nıyoruz; ama onlar Ehl-i beyt’e matem tutmu-

yorlar. En büyük fark bu. Bu da kullanılıyor ça-

tışma için” (Erkek, 75, İlkokul, Alevi Köyü). 

Alanda yaşayan Aleviler ve Sünniler 

arasında dinî açıdan Allah’ın birliği, Hz. 

Muhammed’in peygamberliği ve kutsal ki-

tabın Kur’an olması konusunda bir ayrılık 

yoktur. Ehl-i beyt sevgisi, geçmişten gü-

nümüze Anadolu’da yaşayan Müslüman 

halk arasında ortaktır. Bununla birlikte din 

büyüklerine sevginin dereceleri ile dinin 

anlama, yorumlama ve uygulama biçimle-

ri; değil topluluklar arasında, aile içerisin-

deki bireyler arasında da değişiklik göste-
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rebilmektedir. Bu noktada alanda yaşayan 

Aleviler, Sünniler’le aralarındaki faklılığın 

kendilerinin Ehl-i Beyt’i Kerbela’da katle-

den Emevi soyuna lanet okumaları ve Ehl-i 

beyt’in acısını ritüellerle, deyişlerle, dualarla 

canlı tutmaya çalışmaları olduğunu dile ge-

tirmektedirler; ancak Aleviler, Sünniler’de 

Ehl-i beyt’in acısına dair pratiklerin bulun-

madığını düşünmekte ve Ehl-i beyt vurgu-

sunun Aleviler’de olduğu gibi kuvvetli ol-

mayışını, Ehl-i Beyt’e sevgi duyulmaması 

olarak değerlendirmemektedirler. 

Alanda yaşayan Aleviler ve Sünniler, 

Alevi-Sünni ayrılığını iki nedene bağlamak-

tadırlar;

Din adamları,• 

Devlet içerisinde odaklanmış çıkar • 

grupları (siyasi partiler vs.),

Geçmişten gelen tarihî miras.• 

Nitekim görüşmeler ortaya koymuştur 

ki, her iki köyün dinî liderleri Alevi-Sünni 

farklılığına kesin gözüyle bakmaktadırlar. 

Sünni köyün imamı, Aleviler ve Sünniler 

arasında çatışma olmadığını ifade etmekte-

dir; ancak Aleviliği İslam’ın kurallarına ay-

kırı bulduğunu da gizlememektedir. Alevi 

köyün dedesi ise Aleviler’in ve Sünniler’in 

yollarının farklı olduğunu, bu nedenle ara-

larında bir evlilik bağının olamayacağını 

ifade etmektedir. Buna rağmen evlenen çift-

leri ise, kendi öğretilerini bilmemekle suç-

lamaktadır. Esasen her iki köyde de Alevi-

Sünni evliliğine, gruptan dışlanma ya da 

grup tarafından horlanma korkusuyla da 

karşı çıkılmaktadır. Görüşmelerde ısrarla 

Alevi-Sünni çatışmasının nedeni olarak öne 

sürülen diğer bir sebep ise, devlet içerisinde 

odaklanan çıkar gruplarıdır (siyasi partiler 

vb.). 

Çeşitli nedenlerle Alevi ve Sünni köyle-

ri arasında birtakım önyargılar oluşmasına 

rağmen her iki köyün bir araya gelmelerini 

sağlayacak ortamlar mevcut mudur? İki köy 

arasında herhangi bir iş ortaklığı yoktur; 

ancak Sünni köyde taşımalı öğretim yapan 

ilköğretim okulu, Alevi köyünden de öğren-

ci almaktadır. Bu okulda üçü Alevi, dördü 

Sünni olmak üzere toplam yedi köyden öğ-

renciler birlikte eğitim görmektedir. Öğrenci 

toplantıları ve millî bayramlar Aleviler’i ve 

Sünniler’i ortak bir noktada buluşturmakta-

dır. Ayrıca Alevi köyünün hemen dışında 

bulunan şeker pancarı kantarında her iki 

köyün ve başka köylerin de şeker pancarı 

tartılmaktadır. Köylüler bunların dışında 

düğünlerde de bir araya gelmektedirler. 

Sünniler düğünlerinde söyledikleri; Âşık 

Ruhsati’den derlenmiş, “Daha senden gay-

rı ‘âşık mı yoktur” deyişini ve Âşık Ali İzzet 

Özkan’dan derlenmiş “Sefi l baykuş ne yatar-

sın” bozlağını Alevi köyünden düğünlerine 

katılanlardan öğrendiklerini belirtmekte-

dirler. Alanda yaşayan Aleviler ve Sünniler 

düğünlerin dışında kahvehanelerde de bir 

araya gelmektedirler. Sünni köyde yer alan 

kahveye hiçbir ayırım gözetmeksizin civar 

köylerden erkekler gelmektedir.  Şehir-

lerde de kahveler Aleviler’in ve Sünniler’in 

bir araya geldikleri önemli kamusal alanlar-

dır. Alan araştımamı yaptığım köyde doğup 
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büyümüş ve çalışmak için şehre göçmüş bir 

Sünni, kahvede bir araya geldikleri Alevi ar-

kadaşıyla yaşadıklarını şöyle dile getirmek-

tedir;

“Kahvede kâğıt oynuyoruz arkadaşlarla. 

Yanımda oturan arkadaşım elime bakıyor. Ne 

bakıyon le ‘Kızılbaş’ dedim. Bakarım le ‘Yezit’ 

dedi, diklendi. Fırladık ayağa, herkes korktu 

kavga etcez diye. Gene oturduk. Kâğıda devam 

ettik”(Erkek, 45, Üniversite, Sünni Köyü).

Sünni köyünde yaşayanlar Aleviler’e 

“Kızılbaş” derken, Alevi köyünde yaşa-

yanlar da Sünniler’e “Yezit” demektedir. 

Osmanlı’dan günümüze bu isimler aşağıla-

mak için kullanılmasına rağmen, her iki köy 

birbirleriyle şakalaşırken de birbirlerine bu 

şekilde hitap etmekte ve bundan rahatsız-

lık duymamaktadırlar. İlginç olan diğer bir 

nokta da alan araştırmamı yaptığım Sünni 

köy ile başka bir Alevi köyü arasında mey-

dana gelen iki ayrı cinayetin, iki köy ara-

sında kan davasına dönüşmemiş olmasıdır. 

Bunda her iki köyün kanaat önderlerinin 

tutumları da önemli ölçüde etkilidir. Alevi 

köyündekilerin cenazeleri üzerine yaktık-

ları ağıdın yıllar geçmesine rağmen Sünni 

köyde de söyleniyor olması da acının farklı-

lıklara bakılmaksızın paylaşıldığının önemli 

bir göstergesidir;

“Deyneği vurunca beynim bulandı

Al atım dört yanımı dolandı

……………………………… 

(bu kısım hatırlanamadı)

Vurma Yezit vurma gözüme vurma

Alırım ahdımı gomam yanına

Evimizin önünde bir büyük küllük

Küllüğün içinde bir büyük pulluk

Hasan’ımın karısına yakışır mı dulluk

Vurma Yezit vurma gözüme vurma

Alırım ahdımı gomam yanına” 

(Kadın, 73, Okuryazar, Sünni Köyü). 

Köylüler düğünlerde ve kahvehane-

lerde biraraya gelerek, birbirleri hakkında-

ki kuşku ve kaygılarını azaltmaktadırlar. 

Köylülerin karşılıklı önyargılarının azal-

masını sağlayan diğer bir önemli nokta ise, 

Alevi-Bektaşi kültürü hakkında yayın ya-

pan televizyon kanallarıdır. Aleviler, yerel 

televizyonların yaptığı yayınlar sayesinde, 

Sünniler’in kendilerini tanıma fırsatı bul-

duklarına işaret etmektedirler. Bununla bir-

likte Sünniler kendileriyle yaptığım görüş-

melerde, Alevi müziğini çok beğendiklerini 

ve bazı Alevi sanatçılarını severek dinledik-

lerini dile getirmişlerdir. 

Söylemler değerlendirildiğinde, köyde 

yaşayan ailelerde Alevi-Sünni ayrılığının 

çok derin yaşanmadığını, fakat şehirlerde 

yaşayan gençlerin kalıplaşmış ve olumsuz 

anlam yüklenmiş kodlamalar nedeniyle bir-

birleriyle iletişim kurmakta zorlandıkları 

görülmektedir. Alevi gençler özellikle siyasi 
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otoriteden kabul görmeyi beklemektedirler. 

Görüşmelerde Aleviler sık sık ikinci sınıf va-

tandaş olmadıklarını dile getirmekte, ikinci 

sınıf vatandaş olarak görülmekten şikâyet 

etmektedirler. Özellikle bazı gençler aile 

ortamında Alevi-Sünni ayrımını tanıma-

dıklarını, fakat okula başladıklarında Alevi 

olmalarından dolayı sorunlar yaşadıkları-

nı ve bu nedenle kimliklerini açıklamaktan 

çekindiklerini anlatmaktadırlar. Gençlere 

aile ortamında öğretilen husus; Alevi-Sünni 

arkadaşlığının kabul edilebileceği, fakat ev-

liliklere karşı olunduğudur. Aileler, Alevi-

Sünni evliliklerine karşı çıkmakta, gerçekleş-

mesi hâlinde ise ağır yaptırımlar uygulama-

maktadırlar. Bununla birlikte yaptırımı ne 

olursa olsun bu durum, gençler tarafından 

aşılması zor bir yasak olarak görülmektedir. 

Buna rağmen yapılan evlilikler ise, ayakta 

durmakta zorlanmakta ve bazen aileler ta-

rafından yapılan baskılar evliliklerin bozul-

masına neden olmaktadır.

Söylemler bölümünde, köylülerle yapı-

lan görüşmelere bakıldığında, alanda yaşa-

yan Aleviler toplum tarafından yanlış tanın-

maktan ve devlet tarafından yok sayılmaktan 

şikâyetçiyken; Sünniler bu konuda kendileri 

açısından devletle bir sorun olmadığını be-

lirtmektedirler. Alanda yaşayan Sünniler’e 

göre Aleviler ve Sünniler arasında geçmişte 

zaman zaman çatışmalar olmuştur, fakat gi-

derek ayrılıklar ortadan kalkmıştır. Her iki 

taraf da aralarında gelenek ve yaşayış bakı-

mından benzerlik olduğunu, fakat inanç ve 

anlayış bakımından farklılıklar olabileceğini 

ifade etmektedirler. Özellikle bazı görüşme-

ciler inanç farklılıklarının doğal olduğunu, 

Aleviler’in ya da Sünniler’in kendi araların-

da dahi inanç farklılıkları olabildiğini, hatta 

aynı ev içerisinde bile farklılık olabileceğini 

ifade etmektedirler.

Görüşmelerden yola çıkarak; Aleviler 

ve Sünniler arasında benzerliklerin bilin-

mediği, farklılıkların ise özellikle vurgulan-

dığını söyleyebiliriz. Zira her iki anlayış da 

söze benzerliklerini kabul etmekle başlayıp, 

“ama” diyerek inancın farklılığına işaret et-

mektedirler. Özellikle sürekli köyde yaşa-

yan, şehir hayatından uzak bireyler, zaman 

zaman birlikte olmalarına rağmen Aleviler 

hakkında bilgi sahibi olmadıklarını dile ge-

tirmektedirler. Alanda yaptığım görüşmeler 

arasında Aleviler hakkında “tanrı tanımaz”, 

“din bilmez” açıklamasını yapan yanlızca bir 

aile ile karşılaştığım hâlde, diğer görüşme-

ciler de Aleviler hakkında özellikle inanç 

farklılığı noktasına işaret etmişlerdir. Bu 

noktada denilebilir ki, Aleviler ve Sünni-

ler farklılıklarını kabullenmiş görünmekte; 

ancak benzerliklerin neler olduğu konusu-

na açıklık getirmekte zorlanmaktadırlar. 

Esasen her iki tarafın görüşmecilerine göre 

Aleviler ve Sünniler arasında benzerlik, dü-

ğünlerdeki uygulamalarda görülmektedir. 

Durum böyle iken her iki anlayış da ortak 

dine, tek bir Allah’a ve Peygamber’e inan-

mak konusunda hemfi kir olduklarının altını 

sık sık çizmektedirler.

Görüşmelerde Aleviler, kendilerini ifa-

de ederken toplum tarafından ‘öteki’ olarak 

kabul edildiklerinin bilincinde olduklarını, 
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bu sebeple başka insanlarla iletişim kurduk-

ları ortamlarda kimliklerini gizlediklerini 

ifade etmektedirler; ancak şehirde Alevi 

köylerin hangileri olduğu bilinmektedir. İlk 

görüşmede, “Nerelisin?” sorusuna karşılık 

köy adı verildiğinde, bireyin etnik kimliği 

anlaşılmaktadır. Bu durumda iletişimin de-

vam etmemesinden korkan bir Alevi, nere-

lisin sorusuna alternatif cevap olarak, “Ma-

navım” dediğini aktarmıştır. Manav aslında 

bölgede Türkmen anlamına da gelmektedir. 

Alanda yaşayan Sünniler eskiden köyle-

rinin isminin K... olduğunu, bu adın şimdi-

ki adı ile değişmesi üzerine bazı insanların 

kendilerini Alevi zannettiklerini dile getir-

mektedirler. Zira burada yaygın düşünce, 

Türkmenler’in Alevi olduğudur. Bu nokta-

da alanda yaşayan Sünniler arasında Sünni-

leştiklerine inananlar, geçmişlerinde Alevi 

olduğunu düşünenler de vardır:

“Bizim köyümüzde Alevilik var. Köylü ka-

bul etmez. Biz İran-Horasan’dan gelmişiz.

...

Büyüklerimiz de Alevi kökenli olduğumu-

zu söylerler. Eskişehir’de bile ... deyince aşiret 

köyü diyorlar. Pancar işine girdim. ...‘lıyım de-

yince, aşiret sanıyorlar”(Erkek, 46, Lise, Sünni 

Köyü). 

Ancak Y.Ç. tüm köyün değil ama, kö-

yün kanaat önderlerinden M.Ç’nin kökenin-

de Alevilik olduğunu ileri sürer. 

“Bizim köyü Alevi zannederler. Ben evle-

nirken kayınpederim kızına ‘kızım iyi düşündün 

mü, dikkat et Alevi biriyle evleniyorsun’ demiş. 

Fakat köye gelip camiyi görmüş. Bu cami yüz-

yıllık, bunlar Alevi olamazlar diye düşünmüş. 

Hâlbuki Alevi köylerinde bile cami var. Benim 

ağabeyimin eşi Alevi. Bizim köyde Ç...lar da 

Alevi. Komşu köyler Alevi idi. Aleviler hak-

kında olumsuz şeyler duydum; fakat Aleviler’i 

küçük yaştan beri tanıdığım için inanmadım. 

Eline, Beline, Diline diyen bir toplum kötü 

olamaz”(Erkek, 50, Üniversite, Sünni Köyü).

Bu noktada Aleviler ile Sünniler ara-

sında en derin ayrılıklardan birinin “cami” 

olduğu görülmektedir; ancak her cami bu-

lunan köy Sünni değildir. Nitekim devletin 

bu konuya yaklaşımı Alevi köylerine cami 

yaparak “Sünnileştirme” politikası olmuş-

tur ki, bu da Alevi-Sünni ayrılığını derinleş-

tirmiştir. 

Alanda yaşayan Aleviler’le yaptığım 

görüşmelerde Aleviler din dersinin zorunlu 

olmaktan çıkarılmasını ve din derslerinde 

Alevilik ile ilgili bilgi verilmesini istedik-

lerini dile getirmişlerdir. Bu konu da yine 

Aleviler’in devlet/toplum tarafından tanın-

mayı istemelerinin bir göstergesidir. Böylece 

Aleviler’le Sünniler arasında bilinmeyenden 

kaynaklanan korkular azalmaya başlaya-

caktır. Peki, iki anlayış arasındaki korku ve 

kuşkular hangi iletişim yöntemi ile çözüle-

cektir? Bireyler birbirlerine karşı duydukları 

kaygıları nasıl azaltabileceklerdir?

Sonuç ve Öneriler

Görüşmeler, bireylerin ilk karşılaştıkla-

rında birbirlerine karşı kuşkuyla ve korkuy-
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la yaklaştıklarını, ilişkinin ilerleyen safhala-

rında ise bireyler arasında bir yakınlaşmanın 

meydana geldiğini göstermektedir. Bu ileti-

şim davranışı Belirsizliğin Azalması Teorisi ile 

açıklanabilir. Belirsizliğin Azalması Teorisi, 

1975 yılında Charles Berger ve Richard Calab-

rase tarafından oluşturulmuştur. Berger ve 

Calabrase’ın bu teoriyi yapılandırmaktaki 

amaçları, birbirini tanımayan insanlar ara-

sında ilk iletişime geçilmesi ve belirsizliğin 

azaltılması için iletişimin nasıl kullanılaca-

ğını açıklamaktır. Berger ve Calabrase, bir-

birlerine yabancı insanların ilk karşılaştıkla-

rında endişelendirildiklerini, öngörülerinin 

artmasıyla birlikte, iletişim deneyimlerinin 

dışında akla uygun anlamı oluşturmak için 

çabaladıklarını ileri sürer (West & Turner, 

2004:153).

Berger ve Calabrase, iletişimin ve ilişki-

nin gelişmesinde belirsizliğin azalmasının 

yedi kavrama bağlı olduğunu ortaya koyar-

lar: 

sözlü faaliyet • (verbal output)

hoş bir ses tonu veya öğrenme eği-• 

limi gibi sözsüz yakınlık (nonverbal 

warmth) 

bilgi almak için çabalamak • (questio-

ning)

kendini açma • (self-disclosure) 

karşılıklı kendini açma • (reciprocity of 

disclosure) 

benzerlik•  (similarity) 

ilgi ya da bağlantı • (liking)

Bunların her birinin birlikte çalışması, 

iletişimde bulunan bireylerin kuşkularını 

azaltabilir (West & Turner, 2004:155). 

Belirsizliğin Azalması Teorisine göre ya-

bancıların, bir araya geldiklerinde temel kay-

gıları, kendi kuşkularını azaltmak veya ön-

görülerini arttırmaktır. Kişilerarası iletişim 

süreçle oluşan bir gelişimdir; çünkü kişilera-

rası iletişim belirsizliğin azalması teorisinin 

birincil yoludur. Bilgi insanlar tarafından 

paylaşılır ve zamanla değişir. Kişilerarası 

iletişim gelişimsel aşamalarla ilgili bir süreç-

tir. Berger and Calabrase’e göre çoğu insan 

etkileşime, genellikle konuşmaya, giriş aşa-

ması (entry phase) ile başlar ve bireyler daha 

sonra ikinci aşamaya geçerler. İkinci aşama 

kişisel aşama (personal phase) olarak adlandı-

rılır ki insanlar kendiliğinden ve daha fazla 

kişisel olarak iletişim kurmaya başlarlar ve 

son aşamada ayrılmaya ya da devam et-

meye karar verirler ki bu, çıkış aşamasıdır 

(exit phase), (West & Turner, 2004:156). Bu üç 

aşama Alevi köyünden bir üniversite öğren-

cisinin (22, üniversite) staj yaptığı işyerinde 

tanıştığı Sünni(23, üniversite) arkadaşı ile 

arasında geçen konuşmaya özetlenerek uy-

gulanabilir. Uygulamada Alevi görüşmeci 

“A” harfi  ile Sünni arakdaşı ise “S” harfi  ile 

temsil edilmiştir:
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S ve A, ilk karşılaşmada birbirlerine kuş-

kuyla bakarlar. S’nin kuşkuları azaldığında, 

birinin diğerine duyduğu ilgi artar. Eğer S, 

Alevi köyünden arkadaşı hakkında endişe 

duymaya devam ediyor olsaydı, A kişisine 

ilgi duymayacak ve onunla görüşmek iste-

meyecekti; çünkü S’nin arkadaşı, A ile aynı 

köydendi. Bu kişisel bilgi onların görüşme-

leri için bir bağlantı yarattı. Böylece, Belirsiz-

liğin Azalması Teorisi, kuşkunun yükselmesi 

aşamasında ilginin azalacağını, kuşkunun 

azalması durumunda ise ilginin artacağı-

nı ileri sürer. Bu kurala dayanarak Berger 

ve Calabrase bir dizi kuram veya kuramsal 

ifade önerir. İki önermenin eşlenmesiyle te-

ori gerçekleşir(West & Turner, 2004:160). Bu 

süreç iki görüşmeci arasında şu mantıksal 

önermeyi doğurur: Eğer B =A2 (B’nin Alevi 

arkadaşı) ve A2=A ise B=A’dır. Örnekteki 

sözlü iletişimde bireyler, yüzyüze iletişime 

geçmiş, doğrudan soru sorarak karşılıklı ki-

şisel bilgilerini açığa vermişlerdir. 

Sözlü iletişimler değerlendirildiğinde 

kuşkuların; giriş aşaması, kişisel aşama ve 

çıkış aşamalarına doğru azaldığı görülebilir. 

Sözlü iletişimin artması, kuşkunun azalması 

için ön koşuldur. Sözsüz iletişimde kaygı-

nın azalması için yakınlaşma, etkileyicilik, 

açıklayıcılık olmalıdır. Eğer kişi kaygılıysa 

bilgiyi arama davranışı azalır. Bununla bir-

likte öteki hakkındaki bilgi doğru olmalıdır. 

Bireyin öteki hakkında edindiği olumsuz 

bilgi karşı karşıya kalma sırasında problem 

çıkarabilir. İletişim karşılıklıdır. Eğer birey 

gruplamaya tabi tutuğu bireyin kişisel de-

tayları hakkında yetersiz bilgi sahibiyse, 

aynı gruplamaya tabi diğer birey hakkında 

da benzer şeyler düşünür. 

 

A ve S Üniversite’de son s n fta 
okurken ayn  i yerinde staj 
yapt klar  s rada kar la rlar.
Aralar nda geçen konu ma 
öyledir:  

Giri  A amas   
s: Merhaba 
a: Merhaba. Yeni mi ba lad n z?  
s: Bugün ilk günüm. 
a: Nerede okuyorsunuz?  
s: ...Ü’nde. ... Bölümü’nde. Siz 
a: Ben ... Ü’ndeyim. Son senem. Sizin 
s: Benim de. Bural  m s n z? 
a: Evet. .... köyündenim (Alevi köyü)  
  

Ki isel A ama 
 
s: aa.. Benim .... köyünden bir 
arkada m var. Çok yak n z.  
a: Kim?Ad  nedir? 
s: Z…. . Çok severim. Tan yor 
musunuz?  
a : Evet. Uzaktan akrabay z hatta. 
 
 

Ç k  A amas  
 
s: Çok sevindim. Z.’n n ailesini de 
tan yorum. Çok iyi insanlar.  
a: Evet.  
s: Tan t m za çok memnun oldum.  
d nda da görü elim. Z’y  da al r z.  
a: Ben de çok memnun olurum.  
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İnsanlar bir diğerinin davranışı hakkın-

da beklentiye sahiptir. Bireyin beklentisinin 

aksine bir davranış olduğunda, bireyin bek-

lentisi karşılanmamış (expectations violations 

theory) olur. Bununla birlikte iki görüşmeci 

arasında beklenti olumlu bir şekilde de bo-

zulabilir. Alevi köyünde yapılan görüşme-

lerden birinde ifade edildiği gibi, kimlik-

lerini dışa vurmaları üzerine kendilerine 

yöneltilen “ama sen Alevi olamazsın, sen 

çok iyisin” sözü, Aleviler hakkında oluşmuş 

önyargıları ortaya koyması açısından önem-

lidir. Burada Aleviler hakkında önyargılara 

sahip olan bireyin bu yargıları bozulmuştur. 

Diğer bir önemli nokta ise, bu diyalog üze-

rine iletişimin sona ermeyip devam etmesi-

dir.

“Bizim hanım hastanede kız kardeşine refa-

katçi kaldı. Herkese yardım ediyor. Biz yardım 

etmeyi severiz. Alevilik üzerine tartışıyorlar bir-

gün. Ben de Alevi’yim demiş. Sen Alevi olamaz-

sın demişler. Neden demiş. Sen çok iyisin demiş-

ler. Tanımadıkları için ön yargıları var”(Erkek, 

53, Lise, Alevi Köyü). 

“İzmir’de çalışıyordum. Birgün birlikte 

çalıştığımız, iyi anlaştığımız bir arkadaşımız 

Aleviler’le ilgili hakaretlerde bulundu. Alevi ol-

duğumu söyleyince kıpkırmızı oldu. Sen Alevi 

olamazsın dedi. Sen çok iyisin, dürüstsün dedi. 

Hayatında hiç Alevi görmemiş ki, ne duyduysa 

inanmış. Böylesi çok, belki de birinden kötülük 

gördü; ama hepsi aynı değil ki. Sonra özür diledi 

benden”(Erkek, 36, İlkokul, Alevi Köyü). 

Kişiler arasındaki kaygı, ilişki boyunca 

devam edebilir. Aleviler ve Sünniler doğru-

dan iletişime geçerek ve yüz yüze etkileşim-

de bulunarak kaygılarını azaltabilirler. 

İletişimde konuşma eylemi; kendini 

açıklamayı, doğrudan soru sormayı ve bilgi 

edinme yollarını aramayı içermelidir. Böy-

lece ilişki ilk karşılaşmanın ötesine geçebilir 

(West & Turner, 2004:162).

Belirsizliğin Azalması Teorisi, bireyle-

rin birbirlerini tanıdıklarında, birbirlerine 

karşı kaygılarının azalmaya başladığını ileri 

sürer. Alanda yaşayan Aleviler ve Sünniler 

kültürel benzerliklere sahip iki farklı dinî 

anlayıştır. Alanda bulunduğum sırada gö-

rüştüğüm pek çok Alevi ve Sünni, kendi-

lerine aralarında benzerlik olup olmadığını 

sormadan kendiliğinden buna ilişkin dü-

şüncelerini dile getirmişlerdir.

“Gelenekler de aşağı yukarı aynı. Bir 

fark yok. Onlar camiye gitmez. Oruç tut-

maz. Bizim Ramazan’ı tutmazlar. Muharrem 

tutarlar”(Erkek, 49, İlkokul, Sünni Köyü). 

“Düğünler, cenazeler benzer. İnancımız 

benzemiyor. Onlarda sela yok. Onların duaları 

bizden fazladır. Aşiretlerin bilimleri (din hak-

kında) bizden çok. Onlar da Müslüman; ama 

huylarımız ayrı. Biz tam Ramazan tutarız. He-

pimiz doğuştan aynıyız, ölümde de”(Kadın, 56, 

Okuryazar, Sünni Köyü). 

“Tanıdığım Aleviler iyiler. İnanç, ibadet 

hakkında bilgim yok. Onlar da Müslüman. Ben-

ce benzerlik çok yok. Düğünlerimiz benziyor; 

ama onlar hep halay çekiyor”(Erkek, 23, Üni-

versite, Sünni Köyü). 
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“Ortak noktamız oruç. Onlar Muharrem’de 

tutar, biz Ramazan’da. Sonuçta aynı Allah’a 

inanıyoruz. Düğünlerimiz aynı, onlar da yemek 

veriyor. Biz onlar gibi sadece halay çekmeyiz. 

Başka oyunlar da oynarız”(Erkek, 40, Üniver-

site, Sünni Köyü).

“Bizim köyün etrafındaki köylerin hepi-

si Alevi. Geleneklerimiz birbirine çok yakın. 

Aleviler’in arasına girince burada ne olur ne 

olmaz diye bir korku olmuyor. Ben ayrıcalık 

görmüyorum. Onlar da yapmıyor. Alevi Sünni 

çatışması yok. Bazı insanlar bunu çıkar amaçlı 

kullanıyor. Gelip Eskişehir’e sorsunlar. Alevi 

de var, Sünni de. Ben bu yaşıma kadar çatışma 

görmedim. Politikacılar sandalye kavgası yapar-

lar. Bizi de alet etmeye çalışıyorlar. Burada kim-

se kimseye sormaz. Alevi müziklerini dinlerim. 

Arif Sağ’ı dinlerim. Alevi müzikleri manâlı. Her 

sözünde bir manâ vardır. Biz beraber oturup kal-

kıyoruz, yemek yiyiyoruz”(Erkek, 50, Üniver-

site, Sünni Köyü). 

“Yaşam tarzında Sünniler ile benzerlik 

vardır. Yüzyıllardır aynı toplumda yaşıyoruz. 

Birbirimize karışmışız. Mesela ....’lılarla aramız-

da çok benzerlik var”(Erkek, 32, Yüksekokul, 

Alevi Köyü).

“Alevi ile Sünni arasında çatışma olmamalı; 

fakat bilgisizlikten kaynaklanıyor. Alevi toplu-

munda ailede, Alevi-Sünni ayırımı diye eğitim 

olmaz. Okulda başlıyor ayırım. Türkmenler ara-

sında benzerlik var. Bizim köyümüzün gelenek-

leri ...’a, ...’a benzer. Geleneklerimiz aynı, yaşam 

tarzı aynı. Yalnız inançta farklılık var”(Erkek, 

53, Lise, Alevi Köyü).

“Bizim de her insan gibi terbiyemiz var. 

Dinî bilgi verilsin. Herkes öğrensin düşünceleri-

mizi, yaşam tarzımızı. Alevi kanalları Aleviler’in 

nasıl yaşadığını göz önüne seriyor. Bizim de her-

kes gibi Allah’a inandığımızı görüyorlar. Allah’a 

inanıyoruz. Peygamber’e inanıyoruz. Kitabımız 

Kur’an. Bunlar Sünniler’le benzer”(Erkek, 36, 

İlkokul, Alevi Köyü). 

“Aleviler’le Sünniler arasında benzerlik 

var. Geleneklerde de benzerlik var. Oyunlarda 

düğünlerde…”(Erkek, 23, Üniversite, Alevi 

Köyü). 

“Aynı toplumda yaşıyoruz, tabii ki aramız-

da benzerlikler var. Yaşam şekli, gelenekler vb.; 

ama iki Alevi köyünde bile farklılık var. İnanç-

ta benzerlik olduğunu düşünmüyorum. Tabi ki 

aynı Peygamber’e aynı Allah’a inanıyoruz; ama 

onlar Ehl-i beyt’e bizim gibi bakmıyorlar. En 

büyük fark bu”(Erkek, 24, Yüksekokul, Alevi 

Köyü). 

“İnanç farkını bir yana bırakırsak aynı etnik 

kökenden geldiği için yaşam biçimi aynı”(Kadın, 

19, Üniversite, Alevi Köyü). 

Belirsizliğin Azalması Teorisine göre 

benzerlikler, bireyler arasındaki kaygıları 

azaltırken farklılıklar kaygıyı arttırır. Gö-

rüşme yaptığım alanda yaşayan Aleviler ve 

Sünniler, aralarında benzerlikler bulundu-

ğunu düşünmektedirler. Onlar benzerlikle-

rini inançtan ziyade Türkmen Kültürü için-

de görmektedirler. Bir arada bulunabilecek-

leri ortamlar belirtildiği üzere mevcut olma-

sına rağmen, birbirlerini tanımalarına engel 

olan önyargıları kıramamışlardır. Bununla 

birlikte söylemlerde görülen kimi olumlu 



163

2011 / Yıl: 1 Sayı: 1

düşünceler, karşılarında bulunan insanları 

tanımakla oluşmuştur. Ötekini tanımanın 

korku ve kaygıyı azalttığı görülmüştür. Bu 

noktada alanda yaşayan Aleviler ve Sünni-

ler arasında saptanan kültürel benzerliker, 

karşılıklı kaygıların azalmasını sağlayabilir 

ve topluma örnek olabilir. Bu nedenle her 

iki anlayış da geçmişte yaşananları bir ke-

nara bırakarak karşısındakini tanımak için 

zaman ayırmalıdır. 

Aleviler ve Sünniler ortak din, dil, yurt-

taşlık, tarih birliği, ekonomik menfaatler, 

gelenek-görenek ve âdetler sayesinde gün-

lük hayat etrafında sosyal bütünleşme ve 

birliktelik sağlayabilir, birbirlerini farklılık-

larıyla da benimseyebilirler. Benimsemek, 

ne bireyin kendi içine kapatılması ne de öte-

kine karşı kendini kapatması demektir. Öte-

kini benimsemek; kamusal alanın herkese, 

hatta ve özellikle de birbirine yabancı olan 

ve birbirine karşı yabancı kalmak isteyenle-

re açık olması demektir. Bireyler birbirleriy-

le ve kendilerinin dışındaki bireylerle, yani 

diğerleriyle eşit olarak var olma hakkına sa-

hip olmalıdırlar. 

Alanda yaşayan Aleviler ve Sünniler 

arasında ön yargı, korku ve kaygıların yaş, 

cinsiyet, eğitim, kültür, ekonomi ve ideolo-

jik özellikler etkili olmaksızın var olduğu 

görülmektedir. Birbirinden farklı gruplar 

kendi içlerinde ortak değerler etrafında 

birlik oluşturmakta ve kendileri dışında-

ki gruplar hakkında kalıplaşmış yargılara 

sahip olmaktadırlar. Grup üyeleri gruptan 

dışlanma korkusuyla grubun söylemi dışına 

çıkamamaktadır. Grubun varlığını sürdür-

mesi için grup söylemini korumak gerekti-

ğine inanılmaktdır. Grup söylemini oluştu-

ran kanallar ise devlet tarafından ideolojik 

olarak yönlendirilen medya, eğitim, din gibi 

kurumlardır. Baskın gruplar, diğer grupla-

rın sessizleşmesine neden olmaktadır. Bu 

noktada yüzyüze iletişime geçen bireylerin 

kaygıları ve korkuları azalmakta, beklen-

tileri olumlu yönde değişmektedir; ancak 

baskın söylem değişmedikçe kalıplaşmış, 

yaygın ve olumsuz düşünceler de payla-

şılmaya devam edecektir. Cumhuriyet’in 

Osmanlı’dan devraldığı, geçmişten gelen 

ve trajedilerle yoğrulmuş olan bellek de ile-

tişim sürecini zorlaştırmaktdır. Bu noktada 

hafızaların trajediler yok sayılmadan kabul 

edilerek yenilerinin olmaması için tazelen-

mesi gerekmektedir. 

Altı çizilmelidir ki; her dinsel/mez-

hepsel yaşayış, kendisinden farklı herhangi 

bir dinle ya da mezheple dahi benzerlikler 

üzerinden anlamlı bir ilişkiler ağı kurabi-

lirken, Anadolu’da yaşayan Aleviler’in ve 

Sünniler’in birbirlerinden tamamen fark-

lı olduğuna dayalı söylemler tartışılmaya 

muhtaçtır. Elbette farklılıklar mevcuttur; 

ancak Aleviler ve Sünniler arasında kuru-

lan benzerliklerin yalnız Allah’ın birliğine, 

Peygamber inancına ve Hz. Ali sevgisine 

dayandırılması oldukça eksik bir saptama-

dır. Bu noktada Aleviler’in ve Sünniler’in 

kültürel yaşamında yer alan benzerlikleri 

ve ortak söylemleri ortaya konulmalı ve bu 

benzerlikler toplumsal yaşamı düzenlemek-

te ve bütünleşmeyi sağlamakta önemli bir 

araç hâline gelmelidir. 



164

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

 KAYNAKLAR
West, T. TURNER.(2004). Lynn H. 

Introducing Communication Theory 
Analysis and Applicaiton: Mc.Graw-Hill. 
Newyork. 

Sözlü Kaynaklar
Eskişehir, Erkek, 53, Lise, Çiftçi, Alevi Köyü, 

Köyde yaşıyor.

Eskişehir, Erkek, 23, Üniversite, Öğrenci, 
Alevi Köyü, Şehirde yaşıyor.

Eskişehir, Kadın, 23, Üniversite, Çalışmıyor, 
Sünni, Şehirde yaşıyor. 

Eskişehir, Erkek, 36, İlkokul, Çiftçi, Alevi 
Köyü, Köyde yaşıyor. 

Eskişehir, Kadın, 58, Okuryazar, Ev Hanımı, 
Alevi Köyü, Köyde yaşıyor. 

Eskişehir, Erkek, 75, İlkokul, Emekli Çiftçi, 
Alevi Köyü, Köyde yaşıyor. 

Eskişehir, Erkek, 24, Yüksekokul, Teknisyen, 
Alevi Köyü, Şehirde yaşıyor.

Eskişehir, Erkek, 45, Üniversite, Teknisyen, 
Sünni Köyü, Şehirde yaşıyor. 

Eskişehir, Kadın, 22, Üniversite, Çalışmıyor, 
Alevi Köyü, Şehirde yaşıyor. 

Eskişehir, Kadın, 73, Okuryazar, Ev Hanımı, 
Sünni Köyü, Köyde yaşıyor. 

Eskişehir, Kadın, 56, Okuryazar, Ev Hanımı, 
Sünni Köyü, Köyde yaşıyor. 

Eskişehir, Erkek, 32, Yüksekokul, Çalışmıyor, 
Alevi Köyü, Köyde yaşıyor. 

Eskişehir, Erkek, 23, Üniversite, Öğrenci, 
Sünni Köyü, Köyde yaşıyor. 

Eskişehir, Erkek, 49, İlkokul, Serbest, Sünni 
Köyü, Köyde yaşıyor. 

Eskişehir, Erkek, 40, İlkokul, İşçi, Sünni Köyü, 
Köyde yaşıyor.

Eskişehir, Erkek, 50, Üniversite, Veteriner, 
Sünni Köyü, Şehirde yaşıyor. 

Eskişehir, Erkek, 68, Yüksekokul, Emekli, 
Sünni Köyü, Köyde yaşıyor.

Eskişehir, Kadın, 19, Üniversite, Öğrenci, 
Alevi Köyü, Şehirde yaşıyor. 

Eskişehir, Kadın, 29, Lise, Ev Hanımı, Alevi 
Köyü, Köyde yaşıyor. 

Eskişehir, Erkek, 46, Lise, Serbest, Sünni 
Köyü, Şehirde ve Köyde yaşıyor.



165

Çankırı İlindeki Alevi Köyleri Hakkında1

The Alevî Villages in The Çankırı

1                                           Coşkun KÖKEL2

“Alınmış abdestim aldırırlarsa
                       Kılınmış namazım kıldırırlarsa

                              Sizde Şah diyeni öldürürlerse 
Ben de bu yayladan Şah’a giderim”

 Pir Sultan Abdal

ÖZET

Çankırı, XIII. yüzyıldan itibaren Alevîlik 

inancının örgütlendiği bölgelerdendir. Sey-

yid Hacı Ali Turabî, Seyyid Hacı Muradî, 

Mehemmed Abdal ve Cabbar Baba gibi 

tarihî-karizmatik kişiliklerin önderliğinde 

1 Bu makalenin alan çalışmaları sırasında büyük des-
teklerini gördüğümüz Mehmet Elibol, Ali Dedeoğlu, 
Halil Özdemiroğlu, Hasan Dedeoğlu, Halil Dedeoğlu, 
Velî Yurdakadim, Kadir Yurdakadim, Kadir Kalender, 
Yusuf Kuzukıran, Battal Dalkılıç, Arif Dalkılıç dedele-
re ve Seyyid Hacı Ali Turabi Ocağı taliplerinden Ali 
Taşdelen’e ayrıca makalenin yazımında büyük emek-
leri bulunan Hatice Üzmez’e çok teşekkür ederiz. 

Çankırı, Şabanözü ve Ankara, Çubuk bölgeleri Ana-
dolu Alevîliğinin önemli tarihsel merkezlerindendir. 
Çubuk, Şabanözü merkezli örgütlenmiş Alevî inanç-
dede ocaklarını, yerleşke içerisindeki yerleşim birim-
lerini ve pratik edilen inanç uygulamalarını içeren bir 
doktora tez çalışması Ege Üniversitesi Türk Dünyası 
Araştırmaları Enstitüsü’nde görevli Mehmet Ersal ta-
rafından başlatılmıştır.

2 Almanya Konstanz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
Doktora Öğrencisi. 

bölgeye iskân olan Alevî inançlı topluluklar, 

yüzyıllar boyunca öğretinin temsilciliğini 

yapmıştır. Seyyid Hacı Ali Turabî, Seyyid 

Hacı Muradî ve Mehemmed Abdal, kendi 

adlarıyla anılan Çankırı merkezli üç Alevî 

inanç-dede ocağının kurucusudur.

Çankırı Alevîliği’nin, yapılan araştırma-

lar neticesinde tarihsel etkinlik sahasının; 

Orta Anadolu, İç-Batı Anadolu, Doğu Ege, 

Batı ve Orta Karadeniz bölgelerine kadar 

ulaştığı görülmektedir.

Alevîlik inancı, geçmişte Çankırı’nın 

farklı yerleşkelerinde organize olmasına 

karşılık günümüzde, Şabanözü ilçesine bağ-

lı belli  köylerde varlığını sürdürmektedir. 

Bölgede öğretiye ait olarak devam ettirilen 

rituel, kült, pratik ve inanışlar; Alevîlik’in 

genel çerçevesinin tanımlanması açısından 

bilimsel önceliğe sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Alevîlik, Bektaşîlik, 

Çankırı, Şabanözü, Alevî inanç-dede ocağı.

ABSTRACT

Çankırı is one of the regions that Alevî 

faith started to organize since 13th century. 

The Alevî societies who dwelled in that regi-

on with the leadership of historical- charis-

matic people such as Seyyid Hacı Ali Turabî, 
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Seyyid Hacı Muradî, Mehemmed Abdal and 

Cabbar Baba  have been the representative 

of the doctrine. Seyyid Hacı Ali Turabî, Sey-

yid Hacı Muradî  and Mehemmed Abdal are 

the founder of the three Alevî Associations 

in Çankırı.

As a result of the investigations, it is seen 

that Çankırı Alevîsm has reached to Middle 

Anatolia, Inner West Anatolia, East Aegean, 

Western and Middle Black Sea Region.

Although Alevîsm were alive in the dif-

ferent places of Çankırı in the past, today, it 

keeps its liveliness in the some villages that 

belong to Şabanözü. Rituals, cults, practices 

and beliefs that are maintained in the region 

have scientifi c priority in terms of the gene-

ral defi nition of Alevîsm.

Key Words: Alevîsm, Bektashism, Çan-

kırı, Şabanözü, Alevî Association.

Tarihî kaynaklarda Kengırı olarak ge-

çen Çankırı, Türk topluluklarının XI. yüz-

yıldan itibaren etkinlik kurmaya çalıştığı 

bölgelerden biridir. Tarihsel süreçten günü-

müze Çankırı yöresinde Alevî inancının ge-

lişim ve organizasyonu da bu zemin üzerin-

de irdelenmelidir. Günümüzde Çankırı’da 

Alevî inancının temsil edildiği Alevî köyle-

ri, Şabanözü ilçesindedir. Şabanözü’ndeki 

Alevî topluluklarca temsil edilen Alevîlik, 

Çankırı’daki tarihsel Alevîlik’in temelini 

oluşturmaktadır3. Şabanözü ilçesinde Alevî 

3 XVI. yüzyılda Çankırı iline dâhil Çerkeş, Kurşunlu 
bölgelerinde dinamik bir Alevî, Kızılbaş inancının yaşa-
dığı görülmektedir. Çankırı’daki Kızılbaş topluluklar, 
Erdebil Dergâhı(Safeviler) ile bağlantılıdır(Hezarfen 

inançlı nüfusun yaşadığı yerleşim birimleri 

sosyolojik açıdan Ankara’nın Çubuk, Altın-

dağ, Akyurt ve Kalecik ilçelerindeki Alevî 

köyleriyle beraber değerlendirilmelidir. 

Çankırı’nın Şabanözü ilçesine bağlı Mart, 

Çapar, Bulgurcu, Kutluşar, Özbek, Karaha-

cı ve Göldağı köylerinde Alevî inançlı top-

luluklar bulunmaktadır4. 1936’lara kadar 

vd, 2002: 75, 95 205).

4 1530 tarihli Anadolu Eyaleti Tapu Tahrir 
Defteri(Muhasebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri)nde 
Özbek köyü aynı adla bulunmaktadır. Mart köyü ise 
Mard olarak yazılıdır.
Şabanözü ve Çubuk ilçelerindeki Alevîler, Şabanözü 
ilçesine bağlı Bakırlı köyünün Alevî kökenli olduğunu 
kabul etmektedir. Köyün eski adı Arap’tır. Köyün içe-
risinde Arap Dede adıyla bir mezar bulunmaktadır. 
Bakırlı köylüleri köyün geçmişte kalabalık bir nüfusa 
sahip olduğunu, yaşanan bir susuzluk sorunu dola-
yısıyla köylülerin göç ettiğini ve köyün bir ara tama-
men boşaldığını aktarmıştır. Belli bir süre sonra Koca 
Arap adı verilen kişi bölgeye gelerek köye yerleşmiş-
tir. Böylece tekrar Bakırlı köyünde yaşam başlamıştır. 
Bakırlı köyünde, köyü ikinci defa kuran Koca Arap’ın 
soyundan gelen Kocaaraplar sülalesi yaşamaktadır. 
Kocaarapların soyadı, Uzunosmanoğlu’dur. Bu ai-
lenin daha önceki soyadı Uzun’dur. Kocaaraplar sü-
lalesinden günümüzde Bakırlı’da yaşayan kişi Baki 
Uzunosmanoğlu’dur.
Bakırlı’da Şabanözü ve Çubuk Alevîlerinin dikkat 
çektiği sancı çubuğu geleneği yaşamaktadır. Bakırlı 
köylüleri sancı çubuğunu dıbılga ağacının dallarından 
hazırlamaktadır. Sancı çubuğu rahatsızlanan hayvan-
lara dua okunarak sürülmektedir.        
Şabanözü ilçesine bağlı Kutluşar köyünde yerleşik 
Seyyid Hacı Muradî Ocağı talipleri Bakırlı köyü kö-
kenlidir. Bakırlı köyünden göç eden Seyyid Hacı 
Muradî ocaklıları ilk olarak Şabanözü’ne bağlı Gü-
merdiğin beldesi ile Çubuk ilçesine bağlı Sarısu kö-
yünün Yukarısarısu(Tepesarısu, Tepeköy) mahallesi 
arasındaki Çaputlubeli adı verilen bölgeye yerleşmiş-
tir. Çaputlubeli’ndeki Seyyid Hacı Muradî ocaklıları 
daha sonra buradan Kutluşar, Kösrelik ve Sarısu köy-
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Orta ilçesinin Doğanlar(eski adı Avrateli) 

ve 1967’li yıllara kadar da Eldivan ilçesinin 

Hisarcık köyünde de Alevî inançlı topluluk-

lar yaşamıştır5. Tarihsel süreçte Çankırı’da 

Bektaşîlik tarikatı da etkinlik sahası oluştur-

muştur6. Şabanözü ilçesindeki Alevîler, Alevî 

lerine dağılmıştır. 

5  1530 tarihli Anadolu Eyaleti Tapu Tahrir 
Defteri(Muhasebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri)nde Hi-
sarcık aynı adla kayıtlıdır.  

6 Çankırı’nın Atkaracalar ilçesine bağlı Kızılibrik kö-

yünde geçmişte Bektaşî tarikatının mensuplarının 

yaşadığı bilinmektedir. Kızılibrik köyü aslen Sünnî 

inançlı topluluğun yaşadığı bir köydür. Mecele lakaplı 

Mustafa Efendi, Kızılibrik’te Bektaşîlik’i örgütlemiştir. 

Mecele aslen Çerkeşli’dir. Rüştiye’de eğitim almış olan 

Mecele, hayvan ticareti ile uğraşmıştır. Mecele belli 

süre İstanbul’da yaşamıştır. Mecele’nin ilk eşi Çerkeş-

li olup, Mecelle ikinci evliliğini Kızılibrikli Haytagil 

sülalesinden Hayta namlı kişinin eşi ile yapmıştır. 

Mecele,  Haytagil sülalesine iç güveyi olmuştur. Hay-

tagil sülalesinin soyadı, Berçin’dir.  Kendisi Bektaşî 

olan Mecele, İzmir’de yerleşik bir Bektaşî babası ile 

irtibatlıdır. İzmirli Bektaşî babası birkaç defa  Kızılib-

rik köyüne ziyarete gelmiştir. Mecele’nin gayretleri ile 

Kızılibrik köyünden belli kişiler Bektaşî tarikatına gir-

miştir. Konukgil olarak da bilinen Feyzullahoğulları 

sülalesinden(soyadı, Dereli) Nuri Ağa, Delihasangil 

sülalesinden Şerife Ebe ve Kahraman Ağa, Kızılibrik 

köyündeki Bektaşîler’dir. Şerife Ebe ve Kahraman 

Ağa kardeştir. Şerife Ebe, ilk evliliğini Bayramören il-

çesine bağlı Beyköy’den yapmıştır. Beyköy, Köprülü 

köyü ile birleşerek Köpürlübey adıyla ilçe merkezine 

mahalle olarak bağlanmıştır. Şerife Ebe eşinin vefatı 

sonrası Kızılibrik köyündeki Delihasangil sülalesin-

den Deli Hasan’la evlenmiştir. Kahraman Ağa ise Ge-

zerler sülalesinden(soyadı, Gezer) bir bayanla evlenip 

Kızılibrik köyüne yerleşmiştir. Kahraman Ağa’nın 

sülalesine Kızılibrik’te Kahramangil denilmektedir. 

Soyadı Erkahraman’dır. Kızılibrik köyündeki Bektaşî 

grubun kendi arasında belli aralıklarla toplantı yap-

inanç-dede ocaklarına bağlılık ve inanç ritü-

ellerindeki benzerlik açısından Ankara’nın 

Çubuk ilçesine bağlı Kargın(Halk arasında 

Garkın), Çitköy, Sarısu, Sele, Mahmutoğ-

lan7, Susuz(Yeniköy), Karaköy(Halk arasın-

da Yukarıkaraköy), Yukarıemirler, Demirci8, 

tıkları günümüzde anlatılmaktadır. Kızılibrikli Meh-

met Tepedibi, amcası Ali Tepedibi’nin, Bektaşîlerin 

toplantılarını gördüğünü tarafımıza iletmiştir.

Kızılibrik köylüleri Bektaşîlerin gerçekleştirdiği top-

lantılara zikir adını vermektedir. Kızılibrik köyün-

deki Bektaşîlik, İzmirli Bektaşî babasının ve köyde-

ki Bektaşîlerin vefatı sonrası dağılmıştır. Geçmişte 

köyden belli bir grubun Bektaşîliği benimsemesi 

Kızılibrik’in, Atkaracalar yöresinde Alevî, Kızılbaş 

köyü olarak anılmasına sebep olmuştur. 

7 Çubuk’a bağlı Mahmutoğlan köyünde Sünnî kökenli 

olup Alevî inancını benimsemiş aileler yaşamaktadır. 

Soyadları Yurdakul olan Delihasanlar sülalesi aslen 

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Çayırdüzü köyün-

dendir. Mahmutoğlanlı Yaşar Yurdakul, atalarının 

Erzurum’dan göç ettiği köyün adını Düzçayır olarak 

vermiştir. 

Toprak soyadlı olan Horozlar sülalesi ise Ankara 

Saray’dandır. Saray, Keçiören ilçesine köy statüsünde 

bağlı iken daha sonra belde yapılmıştır. Keçiören il-

çesine bağlı beldeye önce Sarayköy daha sonra Saray 

adı verilmiştir. Saray beldesi günümüzde Pursaklar 

ilçesine bağlıdır. 

Delihasanlar ve Horozlar sülalesi, Şah Kalender Velî 

Ocağına talip olarak bağlanmıştır. 

Mahmutoğlan’daki Mizamlar(Nizamlar) sülalesi 

de Sünnî kökenlidir. Bu aileye Çukurlar da deni-

lir. Soyadları Yanık’tır. Mizamlar ailesi Seyyid Hacı 

Ali Turabî Ocağına talip olmuştur. Mizamlar aslen 

Kızılcahamam’ın Otacı köyüne bağlı Şıhlar mahalle-

sindendir. 

8 Demirci köyünde Sünnî kökenli olup Alevîleşmiş 
topluluklar bulunmaktadır. Soyadları, Karasüleyma-
noğlu olan Kargalar sülalesi ile soyadları, Bayramoğlu 
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Meşeli9, Kösrelik, Sarıkoz, Dağkalafat(Halk 

arasında Dağkalfat), Ömercik, Kuyumcu-

köy, Karaağaç, Ovacık, Aşağıemirler, Dalya-

san köyleriyle irtibatlıdır10. Şabanözü’ndeki 

olan Mollahasanlar sülalesi Sünnî kökenlidir. Kargalar 
sülalesinin Deli Ahmet kolu, Seyyid Hacı Ali Turabî 
Ocağı talibidir. Koca Mehmet kolu ise Sultan Samut-
lu Ocağı talibidir. Koca Mehmet kabilesini Sultan Sa-
mutlu Ocağı dedelerinden Ali Haydar Ocak talipliğe 
almıştır. Deli Ahmet ve Koca Mehmet kardeştir. Koca 
Mehmet’in oğlunun adı Pullu Velî’dir. Mollahasanlar 
sülalesi ise Seyyid Hacı Ali Turabî Ocağı talibidir. 
Seyyid Hacı Ali Turabî ocaklı dedeleri geçmiş dönem-
de, Demirci köyündeki Sünnî kökenli belli aileleri ocak-
larından Kamçılı Ali Dede namlı Ali Dedeoğlu’nun 
ocağa talip yaptığını aktarmıştır.

9 Çubuk ve Şabanözü ilçelerindeki Alevî kitle arasın-
da Meşeli köyünün diğer adı Sarıkürk’tür. 

10 1530 tarihli Anadolu Eyaleti Tapu Tahrir 
Defteri(Muhasebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri)nde 
Ömercik, Susuz, Ovacık, Çit köyleri aynı adla yer al-
maktadır. Kargın köyü Karkun, Mahmutoğlan köyü 
Mahmudoğlanu, Sele köyü Sille, Cücük köyü Cücük-
ler, Demirci köyü Demürlü şeklinde geçmektedir.
Çubuk, Şabanözü ilçelerindeki Alevî topluluklar, Çu-
buk ilçesine bağlı Aşağıçavundur, Kocaali(Halk ara-
sında Küçükali), İmamhüseyin, Dedeler ve Akkuzulu 
köylerinin Alevî kökenli olduğunu, zaman içerisinde 
Sünnîleştiğini söylemektedir.     
Kalecik’in, Afşar köyünden İsmail Elibol, Çubuk’un 
Kapaklı ve Camili köylerinin de Alevî kökenli oldu-
ğunu aktarmıştır. 
Çubuk’un Akkuzulu köyünden Osman Çataltepe, 
köylerinde Emir Oymağı olarak adlandırılan toplulu-
ğun Yukarıemirler köyü kökenli olduğunu iletmiştir. 
Çubuk’a bağlı Karaağaç köyü Alevîleri, Aşağıçavun-
dur köyünün Alevî kökenli olduğunu aktarmıştır. Ka-
raağaçlılar tarihte Karaağaç ve Aşağıçavundur köy-
lülerinin cemlerini Aşağıçavundur köyünde beraber 
yaptıklarını geçmiş kuşaklardan duymuştur. Karaa-
ğaç köyünden Ahmet Taş, İbrahim Çelik ve Ziya Sev-
gilican, Aşağıçavundur köyünde cemlerin yapıldığı 
mekânı görmüştür. Cemevi yakın zamanda yıkılmış-
tır. Karaağaç köyünde gerçekleştirilen görüşmelerde 
Karaağaçlılar, Aşağıçavundur köyünün inanç kimli-

Alevî köylerinin Ankara’nın Altındağ ilçe-

sine bağlı Karaköy(Halk arasında Aşağıka-

raköy), Aydıncık ve Karacaören köylerinde 

ğinde Alevîliğin bulunduğunu gösteren sözlü bilgiler 
aktarmıştır. 
Karaağaçlılar yakın zamana kadar Aşağıça-
vundur köyündeki cemevinin korunduğunu 
Aşağıçavundurlular’ın yasavur(pazvant) değnekleri 
ile erkân(tarık) çubuğunu kutsal sayarak cemevinde 
muhafaza ettiklerini söylemiştir. Karaağaçlılar, Aşağı-
çavundur köyündeki cemevinin yıkılmasından sonra 
erkân(tarık) çubuğunu ve yasavur(pazvant) değnek-
lerini başka bir yerde koruma altına almıştır. Bilin-
meyen bir sebeple erkân(tarık) ve yasavur(pazvant) 
değnekleri kaybolmuştur. Bunun üzerine Aşağıça-
vundurlular olayın sebebini çevredeki Alevî köylerine 
sormuştur. Aşağıçavundurlular aynı soruyu Karaağaç 
köyünden Gazi Ablak’a da yöneltmiştir. Gazi Ablak, 
Aşağıçavundurlulara: “Onların sahibi var. Emanetler 
İmam Mehdi’ye ulaşmıştır” şeklinde açıklamada bu-
lunmuştur. 
Çubuk’taki Alevî köyleri ile Aşağıçavundurlular ara-
sında karşılıklı evliliklerle akrabalıklar oluşmuştur. 
Kargın köyünde Çavundurlu Ebe olarak bilinen bayan 
Aşağıçavundur köyündendir. Çavundurlu Ebe, Kar-
gın köyüne gelin gelmiştir. İlk evliliğini Kargın’daki 
Mırsagiller sülalesinden biri ile yapan Çavundurlu 
Ebe, eşinin vefatı üzerine Kargın’daki Şah Kalender 
Velî ocaklı dedesi Hacı Mehmet Dede ile evlenmiş-
tir. Hacı Mehmet Dede günümüzde Kargın köyünde 
yaşayan Hacı Mehmet Büyükkuzukıran’ın dedesidir. 
Çavundurlu Ebe, Hacı Mehmet Büyükkuzukıran’ın 
babaannesidir.  
Karaağaç köyünden İbrahim Çelik anne tarafından 
dedesi olan Halil Ablak’ın, Aşağıçavundur köyünde 
Kadir Çavuş namıyla tanınan bir yeğeni olduğunu 
söylemiştir. İbrahim Çelik’in verdiği bilgiye göre Ka-
dir Çavuş’un annesinin Karaağaçlı Halil Ablak’ın kız 
kardeşi olması muhtemeldir. 
Aşağıçavundur köyünde de Şabanözü’nün Bakırlı 
köyündeki sancı çubuğu geleneği vardır. Aşağıçavun-
dur köyünden Ahmet Özbay, babasının sancı çubu-
ğunu, karaağaç dallarından hazırladığını söylemiştir. 
Sancı çubuğu dua okunarak rahatsızlanan hayvanlara 
sürülmektedir. 
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yerleşik Alevîler ile de bağlantıları vardır11. 

Şabanözü’ndeki Alevî topluluklar, Kalecik 

ilçesinin Yüzbeyli(Halk arasında Yüzbeğen), 

Tavşancık, Hançılı, Karatepe, Elmapınar ve 

Afşar köylerindeki Alevî inançlı gruplarla da 

benzer temaslar geliştirmiştir.12 Adlarını ver-

11 Karacaören köyünün Yeşilyurt(Taşlıköy) mahalle-
sinde Alevî inançlı topluluk çoğunluğu oluşturmakta-
dır. Taşlıköy’de Sünnî inançlı bir aile bulunmaktadır. 
1530  tarihli Anadolu Eyaleti Tapu Tahrir 
Defteri(Muhasebe-i Vilâyet-i Anadolu Defter)nde Ay-
dıncık köyü aynı adla yer almaktadır.

12 1530 tarihli Anadolu Eyaleti Tapu Tahrir 
Defteri(Muhasebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri)nde 
Tavşancık ve Afşar köyleri aynı adla kayıtlıdır. 
Afşarlılar, Kalecik’in Buğra, Akkuzulu köylerinin 
Alevî kökenli olduğunu ve zaman içerisinde asimile 
olduğunu söylemiştir.
Şabanözü ve Çubuk ilçesindeki Alevîler, Kalecik ilçe-
sine bağlı Koyunbaba köyünün de Alevî kökenli oldu-
ğunu ifade etmektedir. 
Koyun Baba, Alevî, Bektaşî topluluklarca önem-
li bir eren olarak kabul edilmektedir. Adına baş-
ta Çorum, Osmancık’ta olmak üzere farklı yer-
lerde türbeler bulunmaktadır. Koyun Baba, Ot-
man Baba Velayetnamesi’nde Arık Çoban adıyla 
anılmaktadır(Kılıç vd, 2008:22). 
Kalecik ilçesinin Koyunbaba köyünde Koyun Baba 
adına bir türbe bulunmaktadır. Köyde gerçekleştirilen 
saha çalışması ile Koyun Baba hakkında sözlü bilgiler 
derlenmiştir. Köylüler, Koyun Baba’nın iki kardeşi ol-
duğunu ifade etmiştir. Köyde türbesi bulunan Koyun 
Baba ortanca kardeş olup asıl adı Seyyid Ahmed-i Ke-
bir olarak bilinmektedir. Adı bilinmeyen büyük kar-
deşin Ankara, Samanpazarı’nda saraçlık(deri işçiliği, 
ayakkabıcılık) ile uğraştığı aktarılmıştır. Küçük karde-
şin adının ise Seyyid Ali olduğu söylenmiştir. Köylü-
lere göre, Seyyid Ali de ortanca kardeşi gibi Koyun 
Baba namıyla tanınmıştır. Seyyid Ali’nin türbesi Ço-
rum, Osmancık’tadır. 
Köydeki türbede, Koyun Baba hakkında yazılı bilgi-
ler verilmiştir. Koyun Baba’nın iki kardeşi olduğu, 
üç kardeşin Horasan’dan Anadolu’ya geldiği, On İki 
İmam’dan İmam Rıza’nın soyuna mensup oldukları 

diğimiz yerleşim birimlerinde temsil edilen 

Alevîlik’i bir bütün olarak değerlendirmek 

ve XIV. ve XV. yüzyıllar arasında yaşadıkları belirtil-
mektedir. 
Koyunbaba ve Kutluşar köylerinde gerçekleştirilen 
alan çalışmalarında Koyunbaba köyündeki Hatıplar 
sülalesinin, Kutluşar’daki İmamlar sülalesi ile akraba 
olduğu tespit edilmiştir. Hatıplar sülalesinin soyadı 
Bacaksız’dır. Sonradan bazıları soyadını Hatipoğlu 
olarak değiştirmiştir. Kutluşar’daki İmamlar sülale-
sinin soyadı ise İmamoğlu’dur. Hatıplar sülalesinden 
görüştüğümüz kişiler, eski kayıtlarda ailelerinin İma-
moğlu şeklinde geçtiğini belirtmiştir. Koyunbaba köy-
lülerinin Yörük olarak tanımladığı Hatıplar, yerleşik 
hayata geçmeden önce koyun, keçi sürüleri besleyen 
ve göçer yaşayan bir ailedir. 
Geçmiş dönemde Koyunbaba köyündeki Hatıplar ile 
Kutluşar köyündeki İmamlar sülaleleri ortak mülki-
yetlere sahiptir. Daha sonra iki sülale anlaşarak Ko-
yunbaba köyü arazisindeki su değirmenini Hatıplar, 
Kutluşar köyü sınırları içerisindeki arazileri İmamlar 
almıştır. Hatıplar ve İmamlar sülaleleri arasındaki ak-
rabalık bağları yakın zamana kadar devam etmiştir. 
Son dönemde Kutluşar’dan Zeynel İmamoğlu ile Ko-
yunbabalı Osman Bacaksız akrabalık ilişkilerini sür-
dürmüştür. 
Ahmed-i Kebir’in, Samsun’un Ladik ilçe merkezinde 
türbesi bulunmaktadır. Ahmed-i Kebir, adıyla anılan 
Alevî inanç-dede ocağının da kurucusudur. Seyyid 
Ahmed-i Kebir Ocağı dedeleri, Amasya’nın Uygur 
beldesinde yerleşiktir. Seyyid Ahmed-i Kebir Ocağı 
musahiplik ritüelini sürdürmekte olup pençeli gele-
neğe bağlıdır. Amasya’nın Direkli(Göndes) köyünde 
talipleri yaşamaktadır. Ahmed-i Kebir Ocağı bir üst 
ocak olarak Keçeci Baba Ocağı’na bağlıdır. 
Uygur beldesindeki Seyyid Ahmed-i Kebir ocak-
lı dedelerine göre Seyyid Ahmed-i Kebir’in, Seyyid 
Mustafa-i Kebir ve Seyyid Yahya-i Kebir adlı iki kar-
deşi vardır. Seyyid Mustafa-i Kebir’in türbesi Amas-
ya, Suluova, Dereköy’dedir. Seyyid Yahya-i Kebir’in 
türbesi ise Amasya, Suluova, Yolpınar(Kavala) köyü 
arazisindedir.
Ahmed-i Kebir ocaklı dedeleri üç kardeşin büyüğü-
nün Seyyid Ahmed-i Kebir olduğunu söylemiştir.



170

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ve çözümlemeler yapmak bilimsel açıdan 

zorunludur. Ankara’nın Çubuk, Akyurt, Ka-

lecik ve Altındağ ilçelerinin belli köylerinde 

temsil edilen Alevîlik’i, Çankırı’nın Şaba-

nözü ilçesindeki Alevî köyleriyle bir bütün 

olarak değerlendirme gerekliliğinin teme-

linde, bu yerleşkede etkinlik oluşturmuş 

Alevî inanç-dede ocakları bulunmaktadır. 

Şah Kalender Velî, Seyyid Hacı Ali Turabî, 

Cibali Sultan, Seyyid Hacı Muradî, Mehem-

med Abdal(Mehmed Abdal) ocakları bölge 

merkezli Alevî inanç-dede ocaklarıdır. Bu 

Alevî inanç-dede ocaklarının ocaklı dede ve 

ocaklı talip toplulukları yörede çoğunluğu 

oluşturmaktadır. Yapılan alan çalışmala-

rında yöre Alevîlerinin Şah Kalender Velî 

Ocağını, Kalender; Seyyid Hacı Ali Turabî 

Ocağını, Turabı; Cibali Sultan Ocağını, Ciba-

li; Seyyid Hacı Muradî Ocağını, Muradı şek-

linde de tanımladıkları görülmüştür. Bölge-

deki köylerde Seyyid Ali Sultan(Kızıldeli)13, 

Şah İbrahim Velî, Sultan Samutlu, Şeyh 

Şazeli(Kahveci)14, 

13 Bu ocak mensubu dede ve talip toplulukları kendi 
ocak aidiyetlerini, “Ali Seydili” veya “Ali Seydi Oca-
ğı” şeklinde de ifade etmektedir. Çubuk’un Dalyasan 
köyünde Ali Seydili talibi bulunmaktadır. Çubuk’un 
Meşeli köyündeki Delihasangil sülalesi(soyadı, Ço-
lak) de Ali Seydili talibidir. Bağlı oldukları dedeler, 
Eskişehir’in Kayapınar köyünde yerleşiktir.  

14 Şeyh Şazeli(Kahveci) Ocağının talipleri Çubuk’un 
Kuyumcu köyünde yerleşiktir. Şeyh Şazeli Ocağı-
nın merkezi Sivas, Kangal, Yellice köyüdür. Ocak, 
erkânlı(tarıklı)dır.Şeyh Şazeli(Kahveci) Ocağı, Div-
riği ve Kangal yöresinde Molla Yakuplu olarak da 
anılmaktadır. Molla Yakup, Şeyh Şazeli soyundan 
Seyyid Süleyman’ın oğludur. Türbesi Divriği’nin 
İnanlı ve Kuluncak köyleri arasında bulunmaktadır. 
Molla Yakup, Osmanlı döneminde subaşılık görevin-

Hasan Dede(Karpuzu Büyük Hasan 

Dede), Saburoğlu15, Sultan Gözükızıl16, 

de bulunmuştur. Yellice köyünün dışında Divriği ve 
Kangal’ın belli köylerinde de Şeyh Şazeli ocaklı de-
deleri yerleşiktir. Ocak taliplerinin bulunduğu köyler 
Sivas, Yozgat, Çorum, Kırıkkale ve Ankara illerinde 
yoğunlaşmaktadır. Yellice köyündeki ocaklı dedeler-
de çeşitli beratlarla Hacıbektaş Dergâhı’ndan alınan 
icazetnameler mevcuttur. 
Kuyumcu köyündeki Şeyh Şazeli(Kahveci) Ocağı ta-
lipleri Meslikler(soyadı, Kılınç)  ve Çarıksızlar(soyadı, 
Şimşek) sülaleleridir. Bu aileler akraba olup Kuyumcu 
köyüne, Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesine bağlı Faraşlı 
köyünden göç etmiştir. 
Çubuk’un Dalyasan ve Sarısu köylerinde de Şeyh 
Şazeli(Kahveci) Ocağı talipleri bulunmaktadır. 

15 Saburoğlu Ocağı, Seyyid Sabur Ocağı olarak da 
anılmaktadır. Saburoğlu ocağı dedeleri Çorum, Sun-
gurlu, Aydoğan köyünde yerleşiktir. Köyün eski adı 
Mihmandı olup halk arasında Meymandı olarak da 
söylenmektedir. Köy nüfusu Alevî inançlıdır. Sabu-
roğlu Ocağı pençeli bir ocaktır. Bir üst ocak olarak 
Çalapverdi Ocağına vekaleten bağlıdır. Saburoğlu 
Ocağının Çorum-Sungurlu, Kırıkkale ve Yozgat illeri-
ne bağlı köylerde talipleri bulunmaktadır. Saburoğlu 
Ocağı’nın Çubuk’un Sarısu köyünde de yerleşik ta-
lipleri vardır. Sarısu’daki Arnavutlar sülalesi(soyadı 
Kuştemir) Saburoğlu Ocağı talibidir. Arnavutlar 
sülalesi, Sarısu köyüne Kalecik’in Tavşancık köyün-
den göç etmiştir. Bu aile Tavşancık köyüne ise Ço-
rum bölgesinden gelmiştir. Arnavutlar sülalesi, Sa-
buroğlu ocaklısı Azım Dede(Azım Ağa) tarafından 
vekaleten Şah Kalender Velî Ocağı’na bağlanmıştır. 
Sarısu köyünde Azım Dede tarafından dua edilip 
kutsanan(nutuk edilen) Saburoğlu Tekkesi adıyla bir 
mekân vardır. Saburoğlu Tekkesi meşe ağaçlarından 
oluşmaktadır. Meşe ağaçları kutsal kabul edilip kesil-
memektedir. Saburoğlu Tekkesi’nde ayrıca bir mezar 
da bulunmaktadır. Azım Dede, Çorum, Sungurlu, 
Aydoğan köyündendir. 

16 Altındağ ilçesine bağlı Karacaören köyünün 
Yeşilyurt(Taşlıköy) mahallesinde Sultan Gözükızıl 
Ocağı dede ailesi yerleşiktir. Soyadı, Kızılgöz’dür. 
Yeşilyurt’taki ocaklı dede ailesi Sivas, Yıldızeli, Da-
vulalan köyü kökenlidir. Davulalan’a, Ardahan, 
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Damal’dan göç etmiştir. Sivas’ın Yıldızeli ilçesine 
bağlı Davulalan ve Nallı köylerinde Sultan Gözükızıl 
Ocağı dedeleri yerleşiktir. 

Sultan Gözükızıl Ocağı erkânlı(Tarıklı) geleneğe 
bağlıdır. Sultan Gözükızıl Ocağı’nın talipleri Ardahan, 
Damal çevresindeki Tacirli(Tecirli) Türkmenleridir. 
Sultan Gözükızıl Ocağı dedeleri Tacirli Türkmen-
lerinin rehber ve pirleridir. Tacirli Türkmenlerinin 
mürşitleri, Gaziantep’de yaşayan İmam Musa-i Kâzım 
Ocağı dedeleridir. Sultan Gözükızıl Ocağı dedelerinin 
pirleri de İmam Musa-i Kâzım Ocağı dedeleridir. Sul-
tan Gözükızıl Ocağı dedeleri, İmam Musa-i Kâzım 
Ocağı dedelerine Kâzımlılar, Kâzımlı adlarını da 
vermektedir. Sultan Gözükızıl Ocağı dedeleri, İmam 
Musa-i Kâzım Ocağı dedelerinin pirleridir.  İmam 
Musa-i Kâzım Ocağının talibi olan Evciler(Obalar) ve 
Çepni topluluklarının mürşitleri de Sultan Gözükızıl 
Ocağı dedeleridir. Sultan Gözükızıl Ocağı dedelerinin 
rehberleri Kahramanmaraş, Elbistan, Kantarma köyü 
merkezli Sultan Sinemilli Ocağı dedeleridir.

Dedemoğlu17, Garip Musa18, Pir Sultan19 

17 Dedemoğlu Ocağına bağlı talip topluluğu, 
Çubuk’un Meşeli köyündedir. Dedemoğlu Ocağı’nın 
tarihî merkezi Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Azak 
köyüdür. Azak köyünde günümüzde yaşam yoktur. 
Tamamı Alevî inançlı olan Azaklılar çevredeki fark-
lı yerleşim birimlerine göç etmiştir. Kocabeyoğul-
ları olarak anılan Dedemoğlu Ocağının dedeleri de 
Azak da yaşamıştır. Çayyaka köyünden Celâl Öney 
Dede’ye göre, Dedemoğlu neslinden gelen son dede, 
Kasım Dede’dir. Kasım Dede Azak’tan göç ederek 
eski adı Oraf olan Çayyaka köyüne yerleşmiştir. Ka-
sım Dede’nin Hamdi adında bir erkek kardeşi, Server 
adında bir kız kardeşi vardır. Kasım Dede’nin soyadı 
Aytaç’dır. Kasım Dede’nin çocuğu olmamıştır. Karde-
şi Hamdi Dede’nin üç kızı olmuştur. Kasım Dede, ocak 
dedeliğinin devam etmesi için yeğenlerine(kızkardeşi 
Server Ana’nın çocukları) dedelik yetkisini vermiş-
tir. Kasım Dede yeğenlerini Sungurlu’nun İnegazili 
köyünden Oraf’a getirtmiştir. Server Ana’nın beş er-
kek çocuğu vardır. Bugün Dedemoğlu Ocağı adına 
dedelik yapan Öney soyadlı dedeler, Server Ana’nın 
soyundandır. 
Dedemoğlu Ocağı pençeli olup bir üst ocak olarak 
Çorum, Dodurga, Mehmetdedetekkesi köyü merkez-
li Mehmet Dede Ocağına bağlıdır. Ocağın Çorum-
Sungurlu, Kırıkkale-Sulakyurt yörelerindeki köyler-
de talipleri bulunmaktadır. Dedemoğlu’nun türbesi 
Azak köyü arazisindedir. 
Dedemoğlu Ocağı dedelerinden Celâl Öney, Çayyaka 
köyünün eski adını Araf olarak vermiştir. Halk dilin-
de Oraf şeklinde söylendiğini belirtmiştir. Çayyaka 
köyünde Alevî ve Sünnî inançlı topluluklar beraber 
yaşamaktadır. 
Celâl Öney, Dedemoğlu Ocağı’nın tarihsel merkezi 
olan köyün adını Azlak olarak aktarırken Karamürsel 
ve Oyaca köylerindeki Dedemoğlu ocaklı dedeleri kö-
yün adını Azak olarak ifade etmiştir.     

18 Garip Musa Ocağı’nın tarihsel merkezi Sivas, Div-
riği, Güneş köyüdür. Garip Musa türbesi Güneş kö-
yündedir. Garip Musa, XIII. yüzyılda Anadolu’da 
Alevî inancının temsilcilğini yapmış erenlerdendir. 
Garip Musa Ocağı, Kars’tan, Eskişehir’e kadar ulaşan 
geniş bir etkinlik sahasına sahiptir. 

19 Kutluşar köyündeki Pir Sultan Ocağı talipleri, Ço-

İnsan cemalinde
Ali tasviri
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rum, Alaca, Yeşilyurt(Çomar) köyünde yerleşik Pir 
Sultan ocaklı dedelerine bağlıdır. 
Pir Sultan Ocağı’nın merkezi Sivas, Yıldızeli, Banaz 
köyüdür. Pir Sultan Abdal, ocağın kurucusudur. Pir 
Sultan Abdal, XVI. yüzyıl’da Anadolu’da Alevî inan-
cının ve söylediği demelerle Alevî âşıklık geleneğinin 
en önemli temsilcilerindendir. Pir Sultan Ocağı’nın 
başta Sivas olmak üzere Tokat, Amasya, Çorum, Tun-
celi, Samsun gibi illere bağlı köylerde ocaklı talipleri 
yaşamaktadır. 
Yeşilyurt köyündeki Pir Sultan ocaklı dedeleri, 
Alaca’ya, Banaz köyünden göç ettiklerini ifade etmiş-
tir. Yeşilyurtlu dedeler dip dedelerinin dört erkek kar-
deş olduğunu, üç kardeşin Banaz’dan Yeşilyurt kö-
yüne göç ettiğini söylemiştir. Yeşilyurt’a yerleşen üç 
kardeşten birisi daha sonra tekrar Banaz’a dönmüş-
tür. Yeşilyurt köyünde kalan iki kardeşin soyundan 
ise soyadları Güneş ve Şahin olan Pir Sultan ocaklı 
dedeleri gelmektedir. 
Banaz köyündeki Pir Sultan ocaklı dedeleri de geçmiş 
dönemde Banaz köyünde yaşayan ve Pir Sultan ocak-
lı dede soyundan gelen dört kardeşten ikisinin Ço-
rum tarafına göç ettiğini söylemiştir. Banaz köyünde 
Türkân ve Şimşek soyadlı Pir Sultan ocaklı dedeleri, 
Banaz köyünde kalan iki kardeşin soyundandır. 
Yeşilyurt köyündeki Pir sultan ocaklıları, 
erkânlı(Tarıklı) geleneği uygulamaktadır. Ocaklı-
lar bir üst ocak olarak Seyyid Ali Sultan(Kızıldeli) 
Ocağı ile irtibatlıdır. Yeşilyurt’taki Pir Sultan Ocağı 
dedeleri Çorum, Alaca, Değirmendere köyündeki 
Seyyid Ali Sultan(Kızıldeli) Ocağı dedelerine bağlı-
dır. Değirmendere’deki Seyyid Ali Sultan(Kızıldeli) 
Ocağı dedeleri de erkânlı(Tarıklı) süreği sürdürmek-
tedir. Banaz köyündeki Pir Sultan ocaklı dedeleri de 
bir üst ocak olarak Değirmendere köyündeki Seyyid 
Ali Sultan(Kızıldeli) dedelerine bağlı olduklarını söy-
lemiştir. 
Yeşilyurt’daki Pir Sultan ocaklı dedeleri, asıl bağlı 
oldukları üst ocağın Tunceli merkezli Baba Mansur 
Ocağı olduğunu, geçmiş dönemde vekaleten Değir-
mendere köyündeki Seyyid Ali Sultan(Kızıldeli) Oca-
ğına bağlandıklarını iletmiştir. Yeşilyurt köyündeki 
Pir Sultan Ocağı dedeleri, Değirmendere’deki Seyyid 
Ali Sultan(Kızıldeli) Ocağına dip dedeleri Mızraklı 
Mehmet Dede zamanında bağlandıklarını aktarmış-

Koçu Baba20 ve Tozluoğlu21 ocaklarına bağlı 

tır. Yeşilyurt(Çomar)lu dedeler, Baba Mansur Ocağı 
dedelerinin yerine Değirmendere’deki Seyyid Ali 
Sultan(Kızıldeli) ocaklı dedelerine bağlanma sebebi-
nin coğrafi  uzaklık olduğunu iletmiştir. 
Değirmendere’deki Seyyid Ali Sultan(Kızıldeli) Oca-
ğı dedeleri, Yeşilyurt ve Banaz’daki Pir Sultan Ocağı 
dedelerinin aslen bağlı oldukları ocağın Tunceli mer-
kezli Baba Mansur Ocağı olduğunu, kendilerine daha 
sonra vekâleten bağlandıklarını aktarmıştır. 
Alaca’nın Kıcılı(halk arasında Gıcılı) köyünde de Pir 
Sultan ocaklı dedeleri vardır. Dede ailesinin soya-
dı; Karslı’dır. Kıcılı’daki Pir Sultan Ocağı dedeleri, 
Yeşilyurt(Çomar) köyündeki Pir Sultan ocaklı de-
delerine bağlıdır. Kıcılı’daki Pir Sultan ocaklıları da 
erkânlı(tarıklı)dır. 

20 Koçu Baba Ocağının tarihsel merkezi, Kırıkkale, 
Balışeyh ilçesine bağlı Koçubaba beldesidir. Koçu 
Baba’nın türbesi de beldededir. Ocak dedeleri bel-
dede yerleşik olup soyadları Ulusoy’dur. Koçu Baba 
Ocağı’nın bir ocaklı dede ailesi de Eskişehir’de ya-
şamaktadır. Soyadları, Koç’tur. Koçu Baba Ocağı, 
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik-Bozüyük bölgelerinde 
yerleşik Aleviler tarafından Koçulu, Goçulu, Goçu 
Baba adlarıyla da anılmaktadır. Pençeli geleneğe bağlı 
olan Koçu Baba Ocağı bir üst ocak olarak Hacı Bektaş 
Çelebilerine(Ulusoy ailesi) bağlıdır. 

21 Geçmişte Çubuk’un Demirci köyünde Tozluoğlu 
Ocağına bağlı talip topluluğu yaşamıştır. Bu grup 1945’li 
yıllarda Demirci köyünden göç ederek Ankara’nın Al-
tındağ ilçesinin mahallelerine yerleşmiştir. 
Tozluoğlu Ocağı’nın tarihsel merkezi, Kırıkkale’nin 
Delice ilçesine bağlı Elmalı köyüdür. Elmalı köyünde 
Tozluoğlu Ocağı dedeleri yerleşiktir. Dede ailesinin 
soyadı, Tozkoparan’dır. Elmalı’da dede ailesinin dı-
şındaki nüfus, Tozluoğlu Ocağı talibidir. Ocak pen-
çeli geleneğe bağlı olup üst ocak olarak Hacı Bektaş 
Çelebilerine(Ulusoy ailesi) bağlıdır. 
Tozluoğlu Ocağı dedelerinin bir kolu, Ankara’nın Bâlâ 
ilçesine bağlı Koçyayla(eski adı, Ebulhas) köyündedir. 
Koçyayla’daki dedelerin soyadı, Ersoy’dur. Koçyaylalı 
dedeler, Elmalı köyünden göç ederek Koçyayla’ya yer-
leşmiştir. 
Tozluoğlu Ocağının Anadolu’nun farklı bölgelerinde 
talip toplulukları vardır. Tozluoğlu Ocağı aşna adı ve-
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talip toplulukları da yaşamaktadır22. Bölge 

rilen Alevî inanç ritüelini uygulayan inanç-dede ocak-
larındandır. Tozluoğlu Ocağı’nda musahipli dört can(2 
çift) musahipli başka dört can(2 çift) ile aşna olabilmek-
tedir. Aşnalık, Alevîlikte musahiplik sonrası gerçekleş-
tirilen bir inanç pratiğidir.

22 Çubuk ve Şabanözü yöresinde etkinliğe sahip 
Alevî inanç-dede ocakları yöre âşıklarının nefeslerine 
de konu olmuştur. Verdiğimiz iki örnekten birincisi 
Ankara, Çubuk, Susuz köyünden Cibali Sultan Ocağı 
dede ailesinden Battal Dalkılıç’a, ikincisi ise Çankırı, 
Şabanözü, Çapar köyünden Mehemmed Abdal Ocağı 
talibi Aşur Uygur’a aittir:

“Mürüvvet kullarına yaradan Gani 
Onlar yüzü suyun bağışla medet
Şefaatkânimiz Muhammed Ali
Onlar yüzü suyun bağışla medet
On iki İmam’lar gözümüz nuru
Hünkâr Hacı Bektaş pirlerin piri
Yetiş Balım Sultan ol Kızıldeli
Onlar yüzü suyun bağışla medet
Abdal Musa, Kaygusuz’un piridir
Hıdır Abdal, Garip Musa gülüdür
Baba Mansur, Sultan Samut yâridir
Onlar yüzü suyun bağışla medet 
Sarı Saltık, Güvenç Abdal görünür
Otman Baba libaslara bürünür
Sultan Cibali’de güller derilir
Onlar yüzü suyun bağışla medet 
Hasan Dedem, Şücaaddin Ulu’ya
Şıh Şazeli, Şah İbrahim Velî’ye
Ali Seydili’den Çıplak Ali’ye
Onlar yüzü suyun bağışla medet 
Şah Kalender Velî, Kuzukıran’ı
Turabı, Muradı, Mehmed Abdal’ı
Anmadan geçme ki Haydar Sultan’ı  
Onlar yüzü suyun bağışla medet  
Dilerim duamız kabul eylesin
Eksiğe noksana Hüda kalmasın
Battal’ım çağırır Ali’m nerdesin 
Onlar yüzü suyun bağışla medet”

“Gönül erenleri ziyaret eyle 
Daima engin ol yüksekten uçma
Fırsat elde iken yükünü tayla
Dane tükenince azıksız göçme

merkezli Alevî inanç-dede ocakları olan Şah 

Kalender Velî(Kalender), Seyyid Hacı Ali 

Turabî Dede(Turabı), Cibali Sultan(Cibali), 

Seyyid Hacı Muradî(Muradı) ve Mehemmed 

Abdal(Mehmed Abdal) ocakları Alevîlik’in 

kurumsal yapısı gereği el ele el Hakk’a yapıla-

nışı içerisinde birbiriyle ilişkilidir23. Mehem-

med Abdal ve Muradı Ocakları, Turabı Oca-

ğına; Turabı ve Cibali ocakları, Kalender’e; 

Bir ziyaret eyle Hacı Bayram’ı 
Hüseyin Gazi’den eyle seyranı
Var Cücük’e de gör Kuzukıran’ı   
Çal Dede’ye yüzün sürmeden geçme   
Cemâl Dedem’den içesin doluyu
İn Sele’ye gör Kalender Velî’yi
Sür yüzünü sever isen Ali’yi
Seyyid Süleyman’a konmadan geçme    
Eskişehir’dedir Seyyidi Battal 
Sultan Şücaaddin’e bir tecelli kıl    
Doğanlar köyünde Mehemmed Abdal  
Pirin divanına durmadan geçme
Çaputlu yatıyor yolun üstünde
Yahya Dedem, Kızıldeli destinde
Sarıkız’a uğra belin üstünde
Hacı Turabı’ya inmeden geçme
Sarı İsmail yatıyor yanlarda
Her derdin dermanı vardır onlarda
Sözümü tutarsan beni dinler de
Hacı Muradı’ya konmadan geçme
Paşa Sultan’ın kuzuları meleşir
Çağırınca Cabbar Baba ulaşır   
Şıh Şaban’ı gören gözler kamaşır
Haydarı Sultan’a konmadan geçme
Var ziyaret eyle Kulu Dede’yi
Hasan Dedem’den içesin badeyi         
Cümle evliyaya verir gıdayı
Hacı Bektaş Velî’ye konmadan geçme
Birlikte dolaştık hep erenleri 
Seksen bin erleri doksan bin piri
Aşur der yarlığar Cenabil bari”

23 Şah Kalender Velî, Seyyid Hacı Ali Turabî ve Sey-
yid Hacı Muradî ocaklı dedeleri, üç ocağın birbiriyle 
içiçe olduğunu, cem süreklerinin farklılık taşımadığı-
nı söylemiştir.
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Kalender, Hasan Dede’ye bağlıdır. Hasan 

Dede Ocağı ise Şücaaddin Velî Ocağına bağ-

lıdır. 

Şah Kalender Velî, Seyyid Hacı Ali 

Turabî, Seyyid Hacı Muradî, Cibali Sultan 

ve Mehemmed Abdal, Horasan erenleri ge-

leneğine dahil dedeler olarak kabul edilmek-

tedir. Şah Kalender Velî Ocağı tarihî merkezi 

Çubuk ve Şabanözü olan Alevî inanç-dede 

ocaklarının bağlı olduğu üst ocaktır. Sosyo-

antropolojik verilere göre Şah Kalender 

Velî, XIII. yüzyılda, bölgede Alevî inancının 

temsilciliğini yapmıştır. Şah Kalender Velî 

adıyla anılan Alevî inanç-dede ocağının ku-

rucusu olup türbesi Sele köyündedir24. Sele 

köyünde Horasan erenlerinden Seyyid Siya-

mi Dede’nin de mezarı bulunmaktadır. Sey-

yid Siyami Dede, Şah Kalender Velî’nin ba-

basıdır. Sele köyünde yerleşik Şah Kalender 

Velî ocaklı dedelerine göre Seyyid Siyami 

Dede, Çubuk’a, Hacı Bektaş Velî tarafından 

gönderilmiştir. Seyyid Siyami Dede’nin kö-

seğisi, Sele köyünün Çevlikağzı mevkiisine 

24 Çubuk’un Kargın ve Sele köylerinde yerleşik Şah 
Kalender Velî ocaklı dedeleri Şah Kalender Velî’nin 
ailesi ve ocağı hakkında sözlü bilgilere sahiptir. 
Şah Kalender Velî’nin eşinin adı Melek Ana’dır. Melek 
Ana, Yağdanı Sultan’ın kızıdır. Yağdanı Sultan, Bey-
pazarı,  Karaşar’lıdır. Şah Kalender Velî’nin üç oğlu, 
bir kızı olmuştur. Oğulları Hamdi Sultan, Abdülkadir 
ve Ali’dir. Sele’deki Şah Kalender Velî ocaklı dedeleri, 
Ali’nin diğer adının Mustafa olduğunu belirtmiştir. 
Şah Kalender Velî’nin kızının adı Gülfatma’dır
Sele köyündeki Şah Kalender Velî ocaklı dedele-
ri, Abdülkadir’in mezarının türbede, Şah Kalender 
Velî’nin yanında; Ali’nin mezarının ise türbenin avlu-
sunda bulunduğunu aktarmıştır.

düşmüştür. Bunun üzerine Seyyid Siyami 

Dede, Sele köyüne yerleşmiştir. 

Şah Kalender Velî Ocağının Çubuk’un 

Sele ve Kargın köylerinde ocaklı dedeleri 

yerleşiktir25. Geçmişte Tekkeşinoğulları ola-

rak anılan Kargın köyünde yerleşik Şah Ka-

lender Velî Ocağı dedeleri Çubuk’un Cücük 

25 Şah Kalender Velî Ocağına mensup Sele köyünde 
yerleşik ocaklı dedeler, Yurdakadim, Kalender, Yol, 
Ataman, Enkar, Kozkıran ve Yılmaz soyadlarını taşı-
maktadır. Sele’de ocaklı dedelerden olmayıp Şah Ka-
lender Velî Ocağına bağlı talipler de vardır. Sele’deki 
talip ailelerinin soyadı, Yıldız ve Ünal’dır. Yıldız ve 
Ünal soyadlılara Sele’de Patırlar veya Dervişoğulları 
denilmektedir. Yıldız ve Ünal soyadlıların dip dede-
leri, Derviş Patır’dır.  Patır, Seyyid Siyami Dede ile 
beraber Horasan’dan Sele’ye gelmiştir. Derviş Patır’ın 
mezarı, Seyyid Siyami Dede’nin mezarına girilen ka-
pının eşiği altındadır. Sele köyünde Çubuk’un Karaa-
ğaç köyünden göç etmiş, Değerli soyadını taşıyan aile 
de yaşamaktadır.  
Kargın köyündeki Şah Kalender Velî ocaklı dede-
lerinin soyadları, Kuzukıran, Büyükkuzukıran ve 
Özkuzukıran’dır. Bir ailenin soyadı da Kuzukıran 
iken Özer olarak değişmiştir. Kargın köyünde Seyyid 
Hacı Ali Turabî ve Seyyid Hacı Muradî ocaklı dede ai-
leleri de yerleşiktir. Köyde Şah Kalender Velî, Seyyid 
Hacı Ali Turabî, Seyyid Hacı Muradî ve Cibali Sultan 
ocaklarına bağlı talip toplulukları da bulunmaktadır. 
Kargın köyünde Sultan Samutlu Ocağı talipleri de 
yaşamıştır. Sultan Samutlu Ocağı talipleri daha sonra 
Ankara’ya göç etmiştir. Günümüzde Kargın’da Sultan 
Samutlu Ocağı talibi yoktur. 
Sele köyünde yerleşik olup Kalender, Yurdakadim, 
Yol, Ataman, Enkar, Kozkıran ve Yılmaz soyadlarını 
taşıyan dede aileleri her yıl sırayla ocak taliplerinin 
post dedeliğini yapmaktadır.
Kargın köyündeki Şah Kalender Velî ocaklı dedeleri 
de ocaklı taliplerinin post dedeliğini sırayla yapmak-
tadır. Kargın köyünde dede ailesi üç kola ayrılmakta-
dır. Üç kol da Zeynel Abidin Şıh’ın oğulları Hasan, Ali 
ve Hüseyin’in soyundan gelmektedir.
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köyü kökenlidir26. Çubuk’un Mahmutoğlan 

köyünde de Şah Kalender Velî Ocağı’ndan 

dedeler yaşamaktadır.27 Alevîlik tarihi için 

önemli yazılı kaynaklardan biri olan Hacı 

Bektaş Velî Velâyetnamesi’nde Kuzukıran 

olarak geçen menkıbe, Şah Kalender Velî 

Ocağı ve soyu ile ilgilidir28. Şah Kalender 

26 Kargın köyünde yerleşik Şah Kalender Velî ocak-
lı dedeleri, Kargın’a, Cücük köyünden göç ettiklerini 
aktarmıştır. Cücük köyünden Kargın’a göç eden Şah 
Kalender Velî ocaklı dedesi, Zeynel Abidin Şıh’tır. 
Zeynel Abidin Dede’nin, üç oğlu olmuştur. Adla-
rı Hasan Efendi, Ali Efendi ve Hüseyin Efendi’dir. 
Kargın’daki Şah Kalender Velî ocaklı dedeleri bu üç 
kardeşin soyundan gelmektedir. Geçmişte Cücük kö-
yünde Alevî ve Sünnî inançlı topluluklar beraber yaşa-
mıştır. Bu sebeple Cücük’teki Şah Kalender Velî ocaklı 
dedeleri inançsal ve sosyal sorunlarla karşılaşmıştır. 
Bunun üzerine Kargın köyündeki Emiroğulları sülale-
sinin girişimiyle Cücük’te yaşayan Zeynel Abidin Şıh, 
Kargın’a göç etmiştir. Emiroğulları sülalesinin soyadı 
Özdemir olup Şah Kalender Velî Ocağı talibidir.

27 Mahmutoğlan köyünde yerleşik Şah Kalender Velî 
ocaklı dede ailesinin soyadı, Engör’dür. 

28 Kuzukıran menkıbesi, Hacı Bektaş Velî ile Hamdi 
Sultan arasında geçmektedir. Hamdi Sultan, Kuzukı-
ran namıyla tanınmaktadır. Kargın ve Sele’deki ocaklı 
dedelere göre Hamdi Sultan, Şah Kalender Velî’nin 
oğludur. Türbesi, Çubuk’un Cücük köyü arazisinde-
dir. Kargın köyünde yerleşik Şah Kalender Velî ocaklı 
dedeleri, Hamdi Sultan’ı Sele köyünden Cücük köyü-
ne babası Şah Kalender Velî’nin: “bir postta iki aslan 
olmaz” diyerek gönderdiğini aktarmıştır. 
Velâyetname’deki menkıbeye göre Hacı Bektaş Velî, 
Eskişehir’deki Seyyid Battal Gazi’nin türbesini ziyaret 
etmek için yola çıkar. Yolculuk sırasında Hünkâr bir 
dervişe misafi r olur. Dervişin Hacı Bektaş Velî’ye bü-
yük sevgi ve saygısı vardır. Hacı Bektaş Velî tarafın-
dan taç giydirilen derviş, Hacı Bektaş Velî’nin kendisi-
ni ziyaretinden duyduğu memnuniyetle sahip olduğu 
kuzuları lokma yapmak için kurban eder. Çevredeki 
tüm halkı lokmaya çağırır. Hacı Bektaş Velî, dervişe 
lokma için birkaç kuzunun yeteceğini söyler. Derviş, 

Velî Ocağı, Çubuk bölgesinde Alevî inan-

cının temellenişinde adları geçen, aynı za-

manda soyca birbiriyle bağlantılı Seyyid 

Siyami, Şah Kalender Velî ve Hamdi Sultan 

ile organize olmuştur29.  Şah Kalender Velî 

Ocağı’na bağlı talip toplulukları Ankara 

ve Çankırı illerinin köylerinde yoğunluk 

göstermektedir30. Şah Kalender Velî Ocağı 

Hacı Bektaş Velî’ye tüm kuzuları helâl ettiğini aktarır. 
Hacı Bektaş Velî, derviş’e kuzuların başlarını ve deri-
lerini birbirine karıştırmamalarını söyler. Kesilen her 
kuzunun başı, ayakları ve kemikleri kendi derisinin 
içine bırakılır. Sonunda tüm deriler bir dama toplanır. 
Damın kapısı kapanır. Ardından Hacı Bektaş Velî bir 
gülbenk çeker. Gülbenk sonrası damın kapısı açılır. 
Bu esnada koyunlar da otlaktan dönmüş, sağılmış 
hâlde beklemektedir. Damın kapısı açılınca içeriden 
kuzular, koyunları emmek için meleşerek dışarı çıkar. 
Orada bulunanlar Hacı Bektaş Velî’nin batın gücünü 
görür. Bu olaydan sonra kuzularını kurban eden der-
vişin adı Kuzukıran olarak kalır(Gölpınarlı,1995:70).

29 Çubuk’un Kargın köyünde yerleşik Şah Kalender 
Velî ocaklı dedelerine göre Cücük köyünde yaşamış 
olan Hamdi Sultan’ın iki oğlu olmuştur. Adları Topuzcu 
ve Kul Taşkın’dır. Hamdi Sultan’ın soyu Topuzcu’dan 
devam etmiştir. 

30 Kargın köyündeki Şah Kalender Velî ocaklı dede-
leri, geçmiş dönemde Beypazarı ilçesine bağlı Karaşar 
beldesinde, Köseler, Sarayköy, Dikmen ve Dereli köy-
lerinde taliplerinin olduğunu aktarmıştır. 
Sele köyündeki Şah Kalender Velî ocaklı dedelerinden 
Kadir Kalender ve Kadir Yurdakim de Karaşar yöre-
sinde ocaklarına bağlı taliplerin bulunduğunu söyle-
miştir. 
Çubuk’un Kargın köyünde Hüsem Ağa olarak ta-
nınan Hüseyin Kuzukıran ve Buydum Ağa lakaplı 
Hasan Kuzukıran, Karaşar’a dedeliğe gitmiştir. Buy-
dum Ağa’nın uzun süre Karaşar bölgesinde kaldı-
ğı bilinmektedir. Kargın’dan Hamdi Kuzukıran da 
Karaşar’da dedelik yapmıştır. Kargınlı Hacı Mehmet 
Büyükkuzukıran’da Karaşar yöresindeki ocak taliple-
rinin cemlerinde post dedeliği yapmıştır. 
Ovacık’lı Ali Muharrem Kesen, Sele Köyü’nden Kör 
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erkânlı(Tarıklı) ve musahiplik ritüelini temel 

alan bir inanç-dede ocağıdır31. Şah Kalender 

Velî Ocağı bir üst ocak olarak Kırıkkale’deki 

Şıh namlı Hüseyin Kalender dedenin Düdükçü na-
mıyla tanınan Âşık Hüseyin Kesen ile Karaşar’a dede-
liğe gittiğini hatırlamaktadır. 
Kargın köyündeki Şah Kalender Velî Ocaklı dedeleri, 
Karaşar ve çevresindeki köylerin ocaklarına bağlan-
masıyla ilgili olarak aşağıda yer verdiğimiz anlatıyı 
aktarmıştır: 
Şah Kalender Velî’nin eşi Melek Ana, Karaşarlı Yağ-
danı Sultan’ın kızıdır. Melek Ana bir gece rüyasında 
Şah Kalender Velî’yi görür. Rüya’da Şah Kalender 
Velî ve Melek Ana nikâhlanır. Melek Ana uyandığın-
da rüyasını anne ve babasına anlatır. Rüyasında gör-
düğü ve nikâhlandığı kişinin Çubuk’un Sele köyünde 
yaşadığını söyler. Bunun üzerine Yağdanı Sultan, eşi 
ve kızları Melek Ana, Çubuk’un Sele köyüne gitmek 
üzere yola çıkarlar. Sele köyüne yaklaştıklarında 
odun kesmekte olan Şah Kalender Velî ile karşılaşır-
lar. Melek Ana, Şah Kalender Velî’yi görünce tanır. 
Anne ve babasına rüyasında gördüğü kişinin Şah 
Kalender Velî olduğunu söyler. Şah Kalender Velî, 
Yağdanı Sultanı, eşini ve Melek Ana’yı köye götürür. 
Misafi rleri, konukları ağırladıkları köy odasına alır. 
Bu durum Seyyid Siyami Dede’ye malûm olur. Şah 
Kalender Velî’yi eve çağırtır. Siyami Dede, Şah Kalen-
der Velî’ye gelen misafi rlerin ev halkından olduğunu, 
odadan alıp eve getirmesini söyler. Eve geldiklerinde 
Yağdanı Sultan ziyaretlerinin sebebini Seyyid Siyami 
Dede’ye anlatır. Böylece Şah Kalender Velî ile Melek 
Ana evlendirilir. Şah Kalender Velî ve Melek Ana bir 
süre sonra Karaşar’a, Yağdanı Sultan’ın elini öpmeye 
gider. Yağdanı Sultan, Karaşar ve çevresindeki Saray-
köy, Dikmen, Köseler ve Dereli köylerinin pirliğini el 
öpmenin karşılığı olarak Şah Kalender Velî’ye verir.
Günümüzde Karaşar ve çevresindeki köylerde 
Bektaşîlik etkinliğe sahiptir. Kargın’daki Şah Kalen-
der Velî ocaklı dedeleri, Karaşar ve çevresinde geç-
mişte de Bektaşîliğin temsilcilerinin bulunduğunu 
söylemiştir. 

31 Sele köyünde Arif Kalender tarafından muhafaza 
edilen bir kılıç vardır. Bu kılıç geçmişte Sele köyünde-
ki bazı cemlerde erkân(Tarık) yerine kullanılmıştır. 

Hasan Dede Ocağına bağlıdır32.  Şah Kalen-

der Velî Ocağına Seyyid Hacı Ali Turabî ve 

Cibali Sultan Ocakları bağlıdır33.

Şabanözü, Çubuk bölgelerinde etkin-

liğe sahip bir diğer Alevî inanç-dede ocağı 

Seyyid Hacı Ali Turabî Ocağıdır. Çankırı 

yöresinde Alevî inancının temellenmesinde 

Seyyid Hacı Ali Turabî ön plana çıkan eren-

lerden biridir. Mart köyünde yerleşik ocaklı 

dedelere göre Seyyid Hacı Ali Turabî, XIII. 

yüzyılda yaşamıştır. Seyyid Hacı Ali Turabî 

de Horasan erenlerinden olup Horasan’dan 

Anadolu’ya gelerek Çankırı bölgesini yurt 

olarak belirlemiş ve ilk olarak Erduran da-

ğına yerleşmiştir. Daha sonra bugünkü 

Mart köyünün bulunduğu yere geçerek 

Mart köyünü kurmuştur34. Seyyid Hacı Ali 

32 Şah Kalender Velî ocaklı dedeleri, Kırıkkale’deki 
Hasan Dede Ocağına vekaleten bağlı olduklarını ifade 
etmektedir. Ocaklılar aslen Bulgaristan’daki Otman 
Baba Dergâhı’yla tarihsel ve inançsal bağlarının bu-
lunduğunu aktarmaktadır. Şah Kalender Velî Ocağı 
ile Otman Baba Dergâhı arasındaki bağlantı, Alevî 
inanç merkezleri arasındaki kurumsal ilişkiyi göster-
mek açısından önemlidir.  
Sele ve Kargın köyünde yerleşik Şah Kalender Velî 
ocaklı dedeleri, bağlı oldukları asıl pirlerinin adını 
Şah Otman Baba olarak belirtmektedir. 
Hasan Dede Ocağı dedeleri de tarihsel olarak pirle-
rinin Otman Baba olduğunu; fakat coğrafi  uzaklıktan 
dolayı vekâleten Otman Baba’nın musahibi kabul edi-
len Şücaaddin Velî Ocağı’na bağlandıklarını aktarmış-
tır.

33 Seyyid Hacı Ali Turabî ve Cibali Sultan ocaklı de-
delerine pirliği, Kargın köyündeki Şah Kalender Velî 
Ocağı dedeleri yapmaktadır.

34 Seyyid Hacı Ali Turabî’nin Erduran dağına gelip 
oradan Mart köyüne geçişini Garip Musa Ocağı talibi 
Âşık Mustafa aşağıdaki nefesinde işlemektedir. Âşık 
Mustafa, Ankara, Kalecik, Tavşancık köyündendir. 
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Turabî’nin türbesi Çankırı, Şabanözü, Mart 

köyündedir. Seyyid Hacı Ali Turabî, Mart 

köyü merkezli ve adıyla anılan Alevî inanç-

dede ocağının kurucusudur35. Seyyid Hacı 

Ali Turabî Ocağı’nın İnallı aşireti ile inanç-

sal ve tarihsel bağlantıları bulunmaktadır36. 

Âşık Mustafa’nın babası ise Âşık Tahir’dir. 
“Haktan murat talep edin, varın Hacı Turabı’ya
Yeşil sancağa yüz sürün, varın Hacı Turabı’ya
Revan etti Horasan’dan, arzı şimal eyledi
Erduran’ı nazar etti, Mard’ı temel eyledi
Şah Turabı bülbülünen, çok tekellüm eyledi
Canı dilden bir selâvat, verin Hacı Turabı’ya
Bir zaman zindanda dururdu, yeşil kitabın okurdu 
Kendi özüne sitem sürdü, varın Hacı Turabı’ya
Küllü günahlardan geçer, arş yüzüne rahmet saçar
Bir hayırlı kapı açar, varın Hacı Turabı’ya
Müminler oldu Lokman, hem turap hem aşkı Rahman 
Yeşil sancak kevni mekân, varın Hacı Turabı’ya
Mustafa der çoktur derdim, dilimde ezberim verdim
Tecella ettim dâra durdum, varın Hacı Turabı’ya”
Bu nefes, Seyyid Hacı Ali Turabî Ocağı dedelerinden 
Hasan Dedeoğlu’na ait defterden alınmıştır.

35 Mart köyünde yerleşik Seyyid Hacı Ali Turabî Oca-
ğının dedeleri, Dedeoğlu, Özdemiroğlu, Gündüzoğlu, 
Bekkayaoğlu ve Demirhan soyadlarını taşımaktadır. 
Ocaklı dedelerin bir kolu da Çubuk’un Kargın kö-
yündedir. Soyadları Dedeoğlu’dur. Ayrıca Kırıkkale, 
Sulakyurt, Hamzalı beldesinde de Dedeoğlu soyadlı 
Seyyid Hacı Ali Turabî Ocağı dedeleri yaşamaktadır. 
Kargın köyü ve Hamzalı beldesindeki ocaklı dedeler 
Mart köyü kökenlidir. 

36 Şabanözü ilçesine bağlı Özbek köyünde 
Kocabeyler(soyadı, Çiftçi), Halilefendiler(soyadı, Er-
doğan), İncebeyler(soyadı, Nabi) ve Adilbeyler(soyadı, 
Benli) olarak anılan sülaleler İnallı aşiretinin beyleri 
olarak tanınmaktadır. 
Seyyid Hacı Ali Turabî Ocağı dedelerinden Hasan 
Dedeoğlu askerlik görevini 1950’li yıllarda Yozgat’ta 
yapmıştır. Hasan Dedeoğlu, askerlik görevini yerine 
getirirken Yozgat’ın Pembecik köyünde bir musahip 
cemine katılmıştır. Bu kurbanda Hasan Dede Ocağı 
dedelerinden Abdullah Demirhan post dedesidir. Ab-
dullah Demirhan, Pembecik köyündeki cemde Hasan 

İnallı, İnallu, İnan, İnal, İnallu Türkmânı, 
İnanlu Türkmânı adlarıyla anılan aşiretin 
Anadolu’da yoğun olarak yaşadıkları böl-
gelerin başında Çankırı(Kengırı) ve Şaba-
nözü gelmektedir(Türkay, 2001:88, 371). 
Halep Türkmenleri grubuna dahil İnallı-
lar, Safeviler’le siyasal ve düşünsel bağlan-
tıları bulunan topluluklardandır(Sümer, 
1999:174). Seyyid Hacı Ali Turabî Ocağı’nın 
etkinlik sahası Çankırı, Ankara, Kırıkkale, 
Çorum, Amasya ve Eskişehir’deki Alevî 
köylerine ulaşmaktadır37. Seyyid Hacı Ali 
Turabî Ocağı cem ritüellerini Erdebil süreği-
ne göre pratik etmektedir38. Seyyid Hacı Ali 
Turabî Ocağı erkânlı(Tarıklı) ve musahiplik 
ritüelini uygulayan bir inanç-dede ocağıdır. 
Seyyid Hacı Ali Turabî Ocağı bir üst ocak 
olarak Şah Kalender Velî Ocağına bağlıdır. 

Şabanözü, Çubuk merkezli olarak ör-
gütlenmiş Alevî inanç-dede ocakların-
dan biri de Seyyid Hacı Muradî Ocağıdır. 
Bulgurcu köyünde yerleşik Seyyid Hacı 
Muradî ocaklı dedelerine göre Seyyid Hacı 

Dedeoğlu’nu cem topluluğuna: “Erenlerin memleke-
tine İnalözü derler. İnalözü Alevîleri yola, erkâna bağ-
lı canlardır.” şeklinde tanıtmıştır. 

37 Seyyid Hacı Ali Turabî Ocağının Çankırı ve Anka-
ra illerine bağlı köylerde yerleşik talip toplulukları dı-
şında Kırıkkale’nin Hasandede beldesinde, Sulakyurt 
ilçesinin Hamzalı beldesinde, Çorum’un Hamdiköy 
ve Pancarlık köylerinde, Amasya’nın Merzifon ilçesi-
ne bağlı Hayrettinköy’de, Eskişehir’in Alpu ilçesinin 
Yayıklı(Koşmat) köyünde de talip toplulukları vardır. 
Seyyid Hacı Ali Turabî ocaklı dedeleri Kars, Arpaçay 
yöresinde de talip toplulukları olduğunu büyüklerin-
den duymuştur. 

38 Seyyid Hacı Ali Turabî ocaklı dedeleri ocaklarının 
takip ettiği ritüel geleneği Erdebil süreği olarak açık-
lamıştır. 
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Muradî, Horasan erenlerindendir. Seyyid 
Hacı Muradî, Seyyid Hacı Ali Turabî gibi 
Çankırı bölgesinde Alevî inancının temsil-
ciliğini yapmış dedelerdendir. Seyyid Hacı 
Muradî, Eldivan’ın Seydi köyüne yerleşmiş-
tir. Türbesi Seydi köyündedir39. Seyyid Hacı 
Ali Turabî ve Seyyid Hacı Muradî ocaklı 
dedeleri, Seyyid Hacı Ali Turabî ile Seyyid 
Hacı Muradî’nin akraba olduğunu kabul 
etmektedir40. Ocaklı dedelere göre Seyyid 
Hacı Muradî Dede, XIII. yüzyılda yaşamış-
tır. Seyyid Hacı Muradî adıyla anılan Alevî 
inanç-dede ocağının da kurucusudur. Ocak-
lı dedeler, Çankırı-Şabanözü’nün Bulgurcu 
köyünde, Ankara-Çubuk’un Kargın ve Bur-
sa, İnegöl’ün Şehitler köyünde yerleşiktir41. 
Seyyid Hacı Muradî Ocağında post dedeliği 

sıra ile yapılmaktadır42. Seyyid Hacı Muradî 

ocaklılarının Çankırı’daki ilk yerleşim yer-

leri Eldivan ilçesine bağlı Hisarcık köyünün 

39 Türbede Seyyid Hacı Muradî’nin iki kızına ve oğlu 
Abdülgaffur’a ait sandukalar da vardır. 
1530 yılında hazırlanan Anadolu Eyaleti Tapu Tah-
rir Defteri(Muhasebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri)nde 
Seydiköy yer almaktadır. 

40 Seyyid Hacı Ali Turabî ile Seyyid Hacı Muradî 
ocaklı dedeleri, Seyyid Hacı Ali Turabî’yi Seyyid Hacı 
Muradî’nin dayısı kabul etmektedir.

41 Çankırı, Şabanözü, Bulgurcu köyündeki Seyyid Hacı 
Muradî ocaklı dedelerinin soyadı Bektaşoğlu’dur. An-
kara, Çubuk, Kargın köyündeki Seyyid Hacı Muradî 
ocaklı dedelerinin soyadı Eroğlu’dur. Bursa, İnegöl, 
Şehitler köyündeki Seyyid Hacı Muradî ocaklı dedele-
rinin soyadları ise Akça ve Akçakoca’dır. Şehitler kö-
yünde Seyyid Hacı Muradî’nin soyundan gelen Hasan 
Dede’nin türbesi bulunmaktadır. Şehitler Köyünün 
eski adı Domaköy’dür. Şehitler köyünde Seyyid Hacı 
Muradî Ocağı dede ve talipleri yaşamaktadır. 

42 Seyyid Hacı Muradî Ocağında post dedeliğini Bul-
gurcu, Kargın ve Şehitler köyündeki ocaklı dedeler 
sırayla yapmaktadır. 

arazisi içerisinde bulunan ve Eskiköy adıy-

la anılan bölgedir. Eskiköy’de Seyyid Hacı 

Muradî Ocağı dede ve talip toplulukları 

beraber yaşamıştır. Eskiköy,  Çankırı’daki 

Alevî inançlı topluluklar için önemli bir 

inanç-ocak merkezidir. Eskiköy özellikle 

Seyyid Hacı Muradî Ocağının tarihi açısın-

dan önem taşımaktadır. Eskiköy’ün yakı-

nında Eskisofular adıyla ayrı bir köyün daha 

var olduğu tespit edilmiştir. Eskisofular kö-

yünde de Alevî inançlı topluluklar yaşamış-

tır. Bu sebeple Eskisofular köyü Eskiköy’le 

inançsal ve sosyal irtibat içerisinde olmuş-

tur43. Eskisofular köyünde de Seyyid Hacı 

Muradî Ocağı talipleri yaşamıştır. Her iki 

köyde varlıklarını günümüze kadar ulaştı-

ramamıştır. Yöre Alevîleri ve Seyyid Hacı 

Muradî ocaklılarının Eskiköy ile ilgili sözlü 

bilgilerinde ön plana çıkan tarihî-karizmatik 

kişilik Hasan Dede’dir. Hasan Dede, Seyyid 

Hacı Muradî Ocağı dedelerinden olup oca-

ğın tarihinde önemli bir isimdir44. Eskiköy 

43 Hisarcık köyü kökenli Alevîler, Eskiköy’de tertip 
edilen cemlere Eskisofularlı Alevîlerin de katıldığını 
geçmiş kuşaklardan duymuştur. 

44 Hasan Dede, Hisarcık köyünün arazisine dahil 
Muhacirler adlı mevkiide, Hopa Değirmeni olarak 
bilinen bir su değirmenine sahiptir. Osmanlı padişahı 
II. Murad döneminde ülkede yeni bir arazi düzenle-
mesi yapılır. Bu sebeple bir heyet, Eskiköy’ü ziyaret 
eder. Bu sırada Hasan Dede, Hopa değirmenindedir. 
Osmanlı askerleri değirmenin yanına gelerek Hasan 
Dede’ye kendilerinin ve atlarının aç olduğunu söy-
lerler. Hasan Dede, askerlerin atlarına arpa verir. 
Askerlere de kömme(kömbe) yapar. Fakat ne atların 
arpası ne de askerlerin yediği kömme tükenir. Bu olay 
üzerine Osmanlı askerleri, Hasan Dede’nin bir eren 
olduğuna inanırlar. Askerler, Hasan Dede’ye kim ol-
duğunu sorarlar. Hasan Dede de,  askerlere Seyyid 
Hacı Muradî evladı olduğunu aktarır. Bunun üzerine 
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ve Eskisofular’daki Hacı Muradî ocaklıları-

nın göç etmesi Hasan Dede döneminde ger-

çekleşmiştir. Eskiköy ve Eskisofular, Hasan 

Dede ile ocaklı taliplerinin Bursa, İnegöl, 

Şehitler köyüne göçüyle terk edilmiştir45. 

askerler, Hasan Dede’ye istediği kadar araziyi vermek 
isterler. Hasan Dede’ye arazinin sınırlarını kendisinin 
belirlemesini söylerler. Bunun üzerine Hasan Dede, 
Muhacirler mevkiisindeki su değirmeninden yürü-
yerek Hisarcık köyünün güneydoğusundaki arazide 
bulunan sakız ağacının yanına gider, oradan Hisar-
cık köyüne ulaşır. Ardından Hisarcık’ın batısındaki 
Tekçam’a ulaşır. Devamında Eskisofular köyüne inen 
Hasan Dede, oradan Kızıllarındip mevkiisindeki ardıç 
ağacının yanına ulaşır. Belli bir süre burada dinlenir. 
Artık akşam olmak üzeredir. Askerler, Hasan Dede’yi 
merak ederler. Askerlerin düşüncesi, Hasan Dede’ye 
malûm olur. Elindeki asayı ardıç ağacının bulunduğu 
yerden fırlatır. Asa, Hopa değirmeninin önüne düşer. 
Askerler, Hasan Dede’nin gelmek üzere olduğunu 
anlarlar. Kısa bir süre sonra Hasan Dede, Hopa değir-
menine ulaşır. Askerler, Hopa değirmeni, sakız ağa-
cı, Hisarcık köyü, Tekçam, Eskisofular köyü ve ardıç 
ağacı arasındaki araziyi Hasan Dede’ye mülk olarak 
verirler. Hasan Dede’ye verilen arazi, geçmişte Sultan 
Murad Mollaoğlu Vakfı adıyla da anılmıştır. 

45 Seyyid Hacı Muradî ocaklılarının ve yöre 
Alevîlerinin anlattıklarına göre Hasan Dede’nin ocak-
lı talipleriyle Eskiköy’den göç etme kararı vermesinin 
gerisindeki sebep Eskiköy’de yapılan bir ceme, Sünnî 
inançlı Satılar köyü halkının baskın yapmak isteme-
sidir. Yaşanan bu olay ile ilgili anlatımlar menkıbeye 
dönüşerek günümüze kadar anlatılagelmiştir.
Satılarlıların baskın yapmak istedikleri cemde post 
dedeliğini Hasan Dede yapmaktadır. Hasan Dede, 
bu gelişme üzerine Eskiköy’den göç etme kararı ver-
miştir. Hasan Dede, karakazanın altından aldığı yanık 
odun parçasını fırlatır ve düştüğü yerin yeni yurtla-
rı olacağını söyler. Köseği, Bursa’nın Şehitler(Doma) 
köyüne düşer. Taliplerin büyük kısmı kendisiyle göç 
etmek ister. Göç etmek istemeyen kimi talipler ise 
Hisarcık köyüne yerleşir. Hisarcık köyündeki Seyyid 
Hacı Muradî Ocağı talipleri Hasan Dede ile Bursa’ya 
göç etmeyen ailelerdir. Bu aileler Karaböcükler 

Eskiköy, Seyyid Hacı Muradî ocaklılarının 

tarihi için önem taşıyan unsurları barın-

dırmaktadır. Eskiköy’de günümüze kadar 

ulaşmayan bir mezarlık vardır. Mezarlık, 

Eskiköy’ün terk edilmesinin ardından harap 

hâle gelmiştir. Hisarcık ve Mart köylerinde-

ki Alevîler ile Seyyid Hacı Muradî ocaklıları 

mezarlıkta Seyyid Hacı Muradî’nin babası-

sülalesi(soyadı, Özcan) ve Kerimler sülalesi(soyadları, 
Hüyük ve Solmaz)dir.
Develerle nakliyecilik yapan Hançılılılar, belli bir dö-
nem sonra Hasan Dede’yi, Bursa’da görür ve tanır. 
Hasan Dede Hançılılılar’a yerini kimseye söylememe-
lerini iletir; fakat Hançılılılar geri dönünce durumu, 
Seyyid Hacı Muradî Ocağı taliplerine anlatır. Bunun 
üzerine Seyyid Hacı Muradî Ocağı talipleri, Bursa’ya 
giderek Hasan Dede’yi geri götürmek isterler. Hasan 
Dede’nin yanına giderek isteklerini iletirler. Hasan 
Dede, geri dönmeyi kabul etmez. Hasan Dede, talip-
lerine oğlu Bektaş’ı yanlarında alıp götürebilecekleri-
ni söyler. Nitekim Bektaş Dede, Şabanözü bölgesine 
gelir ve Bulgurcu’ya yerleşir. Bulgurcu köyündeki 
Seyyid Hacı Muradî ocaklı dedeleri, Bektaş Dede’nin 
soyundan gelmektedir.
Çubuk’un Kargın köyünde yerleşik Seyyid Hacı 
Muradî ocaklı dede ailesi de aslen Bulgurcu’daki Bek-
taş Dede’nin soyundandır. Bulgurcu’dan Kargın’a 
ilk giden Seyyid Hacı Muradî ocaklı dedesi, Hasan 
Dede’dir.
Hançılı köyü, Ankara’nın Kalecik ilçesine bağlıdır. 
Nüfusunun tamamı Alevî inançlıdır. 
Kırıkkale, Sulakyurt, Çayoba köyünden Garip Musa 
ocaklı dedelerinden Haydar Özer, Kalecik ve Sulak-
yurt ilçelerine bağlı Akkuyu, Kıyıkavurgalı, Afşar, El-
mapınar ve Hançılı köylerinde yaşayan Garip Musa 
ocaklılarının(Geygel Türkmenlerinin) geçmişte deve-
lerle nakliyecilik yaptığını söylemiştir. Haydar Özer, 
geçmişte Çayoba köyünde her birinin altı deveden 
oluştuğu on iki katarın olduğunu hatırlamaktadır.
Garip Musa ocaklıları yüzyıllar boyunca develerle 
Samsun, Sivas, Malatya, Gaziantep ve Halep arasında 
taşımacılık yapmışlardır. 
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nın mezarının bulunduğuna inanmaktadır46. 

Yakın döneme kadar Seyyid Hacı Muradî 

ocaklı dedeleri, Eskiköy mezarlığındaki 

büyük dedelerinin mezarını ziyaret etmiş 

ve burada bazı inanç pratikleri gerçekleş-

tirmiştir47. Hisarcıklı Alevîler, Eskiköy’ün, 

Hisarcık köyüne yakınlığı dolayısıyla Es-

kiköy ve Hasan Dede hakkında sosyolojik 

açıdan önemli bilgilere sahiptir48. Hisarcıklı 

Alevîler Hisarcık köyü arazisi içerisinde yer 

alan belli mekânları Hasan Dede ile ilişki-

lendirip kutsallık vermektedir49. 

46 Seyyid Hacı Ali Turabî ocaklı dedelerinden Ha-
san Dedeoğlu, babası İsmet Dede lakaplı Hüseyin 
Dedeoğlu’ndan, Seyyid Hacı Muradî’nin babasının me-
zarının Eskiköy mezarlığında olduğunu duymuştur. 

47 Hisarcıklı Alevîler, İnegöl’ün Şehitler köyünde-
ki Seyyid Hacı Muradî Ocağı dedelerinden Kanber 
Ali Dede’nin Hisarcık’taki taliplerinin görgüsü için 
Hisarcık’a geldiğinde Eskiköy mezarlığını ziyaret 
ederek büyük dedesi için cebrail(tavuk, horoz) tığla-
dığını aktarmıştır. Kanber Ali Dede’nin asıl adı, Ali 
Akçakoca’dır. 

48 Hisarcıklı Alevîler, Eskiköy ve Eskisofular köyle-
rinin Hasan Dede döneminde göç ederek dağıldığını 
söylemektedir.

49 Hisarcıklı Alevîler, köylerinin güneydoğusundaki 
sakız ağacının, köyün batısındaki Tekçam adı verilen 
çam ağacının ve Kızıllarındip adlı mevkideki ardıç 
ağacının Hasan Dede’nin nutku olduğuna inanmakta-
dır. Hisarcıklı Alevîler, Hasan Dede’nin, Sultan Murad 
Mollaoğlu Vakfı adıyla şahsına vakfedilen arazinin sı-
nırlarını belirlerken üç ağacı da ziyaret edip arazisinin 
sınır noktaları olarak belirlediğini söylemektedir. Üç 
ağacın da Hasan Dede döneminden kaldığını kabul 
eden Hisarcıklı Alevîler, bu ağaçları kutsal kabul edip 
dallarını kesmemektedir. Hisarcıklı Alevîlerin ağaçla 
ilgili bu inanışları, Alevîlik’teki kutsal ağaç kültü ile 
ilişkilidir. 
Özellikle Kızıllarındip mevkisindeki ardıç ağacı, yöre 
Alevîlerinin ve Hacı Muradî ocaklı dedelerinin belli 

Seyyid Hacı Muradî ocaklı dedelerine 

göre Seyyid Hacı Muradî’nin, Seyyid Elvan 

adında bir oğlu vardır50. Seyyid Elvan’ın tür-

besi Orta ilçesinin Elmalık beldesindedir51. 

Elmalık’ı kuran Seyyid Elvan’dır52. Elmalık 

beldesinde yer alan Seyyid Elvan türbesi yö-

redeki önemli ziyaret-inanç merkezlerinden-

dir53. Seyyid Hacı Muradî Ocağının Çankırı, 

Ankara ve Bursa illerini kapsayan bir etkin-

lik sahası vardır. Seyyid Hacı Muradî Ocağı 

da erkânlı(tarıklı) olup musahiplik ritüelini 

temel almaktadır. Seyyid Hacı Muradî Oca-

aralıklarla ziyaret ettiği kutsal bir mekândır. Ardıç 
ağacının bulunduğu yerde herhangi bir mezar, ya-
tır bulunmamaktadır. Ardıç ağacını ziyarete gelen 
Alevîler, cebrail(tavuk, horoz) tığlamaktadır. Bulgur-
cu köyündeki Hacı Muradî ocaklı dedeleri de ardıç 
ağacının bulunduğu yere kurban getirmektedir.

50 Elmalıklılar, Seyyid Elvan’ın Seyyid Hacı 
Muradî’nin oğlu olduğunu söylemektedir. Elmalık 
halkı Seyyid Elvan’a, Elvan Seyyid adını vermekte-
dir. Belde halkı, Elvan Seyyid’in Kenan Şıh, Elvan Şıh, 
Nefi  Şıh ve Abdurrahman Şıh adında dört oğlu oldu-
ğunu aktarmıştır. 

51 Elmalık beldesi köy statüsünde iken adı Elmalı’dır. 
Bilinen en eski adı ise Dereseydi’dir.

52 Elmalık halkı köylerini kuran kişinin Elvan Seyyid 
olduğuna inanmaktadır. 

53 Seyyid Elvan’ın türbesi Elmalık Beldesinin mezar-
lığındadır. Türbenin içerisinde Anadolu’daki birçok 
türbede örnekleri olduğu gibi geyik boynuzları bu-
lunmaktadır. Türbede ziyarete gelenlerin,  sırtına sü-
rülen sıvama taşı da vardır.
Alevîlikte taş kültü ve geyik ile ilgili inanışlar yaygın-
dır. Hacıbektaş’taki Deliklitaş’ın sıklıkla ziyaret edil-
mesi, geyiğin Geyikli Baba, Karacaahmet Sultan gibi 
erenlere ad olması ve bu tarihi kişiliklerin Alevî kitle-
lerce saygı görmesi bunun somut örnekleridir. 
Elmalık köyündeki Seyyid Elvan’ın sandukasının ba-
şındaki tacın on iki dilimli olması da Seyyid Elvan’ın 
dahil olduğu inanç evreninin Alevîlik olduğunu gös-
termektedir.    
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ğı bir üst ocak olarak Seyyid Hacı Ali Turabî 

Ocağına bağlıdır.

Bölgede Cibali Sultan Ocağının da ocaklı 

dede ve talip toplulukları yaşamaktadır. Ci-

bali Sultan ocaklılarına göre Cibali Sultan’ın 

türbesi İstanbul’da adıyla anılan semttedir. 

Cibali Sultan ocaklı dedeleri Cibali Sultan 

Ocağına talip olarak Emir aşiretinin bağ-

lı olduğunu kabul etmektedir54. Çubuk’un 

Susuz köyündeki ocaklı dedeler, Cibali 

Sultan ocaklılarının Horasan’dan göç ede-

rek Anadolu’ya Halep tarafından geldiğini, 

atalarının ilk olarak Gaziantep’e yerleştiğini 

ifade etmektedir55. Cibali Sultan ocaklıları 

tarih içerisinde Konya, Eskişehir ve Ankara 

bölgelerine göç etmiştir. Susuz köyünde-

54 Yukarıemirler ve Aşağıemirler köylerinde yerleşik 
Cibali Sultan ocaklı talipleri, Emir aşiretine mensup 
olduklarını ifade etmişlerdir. İki köyün nüfusu da 
Cibali Sultan Ocağı talibidir. Ayrıca Eskişehir, Alpu, 
Yayıklı köyünde de Cibali Sultan Ocağına bağlı talip 
toplulukları yaşamaktadır. Yayıklı köyünde Cibali 
Sultan Ocağı taliplerinin bulunduğu mahalle, Emirler 
adını taşımaktadır. Bu veriler Cibali Sultan Ocağı ile 
Emir, Emirce, Emirler adlı topluluklar arasında tarih-
sel bağların olduğunu göstermektedir. 
Susuz köyünden Cibali Sultan ocaklı dedesi Battal 
Dalkılıç bağlı oldukları aşiretin adını Emirce olarak 
vermiştir.
Tarihî kayıtlarda verilen bilgilere göre Emir, Emir-
li, Emirlü, Emirler adlarını taşıyan Yörük köken-
li topluluk Halep, Kayseri, Canik sancaklarında 
yaşamıştır(Türkay, 2001: 301).

55 Yukarıemirlerdeki Cibali Sultan ocaklıları, 
Anadolu’ya 1071 yılında Selçuklu hükümdarı Al-
parslan ile beraber geldiklerini Anadolu’da ilk olarak 
Gaziantep’e yerleştiklerini, ardından sırasıyla Kara-
man ve Konya’ya göç ettiklerini aktarmıştır. Ocaklılar 
oradan da Eskişehir bölgesine göç ederek Koşmat kö-
yüne yerleşmiştir. 

ki ocaklı dedelerin anlattıkları, ocağa adını 

veren Cibali Sultan’ın inanç önderi olmanın 

yanında döneminin sosyal ve askerî hayatın-

da da etkili olduğunu ortaya koymaktadır. 

Cibali Sultan Ocağı dedelerine göre Cibali 

Sultan, Bursa’da subaşılık yapmıştır. Ciba-

li Sultan İstanbul’un fethi öncesi İstanbul’a 

giderek iskân faaliyetlerinde bulunmuş ve 

Alevî inancının temsilciliğini yapmıştır. Ci-

bali Sultan İstanbul’da adını taşıyan bölge-

ye yerleşmiştir. Ocaklılar, Cibali Sultan’ın 

asıl adının Cebe Ali olduğuna ve Osmanlı 

ordusundaki Cebeci Ocağı’nı Cebe Ali’nin 

kurduğuna inanmaktadır56. XIII. yüzyıldan 

itibaren Horasan erenlerinin Anadolu’nun 

farklı yörelerinde köyler ve ocaklar kurarak 

iskân faaliyetine katkıda bulunduğu bilin-

mektedir. Anlatılanlardan benzer misyonu 

Cibali Sultan’ın İstanbul’da yapmaya çalış-

tığı görülmektedir. Bu özellikleri ile Cibali 

Sultan bir gazi-eren tipi çizmektedir57. II. 

Mehmet(Fatih) döneminde Otman Baba’nın 

da İstanbul’a gittiği, Osmanlı padişahı II. 

Mehmet ile görüştüğü bilinmektedir(Kılıç, 

2007:36,38). Bu veriler Cibali Sultan’ın 

Bulgaristan’da Alevî, Bektaşî düşün-inanç 

sistemlerinin önemli tarihî-karizmatik tem-

silcilerinden biri olan Otman Baba ile irtibat-

lı olabileceğini düşündürmektedir. Ocaklıla-

56 Cebeci Ocağı, Osmanlı ordusunun temelini oluştu-
ran askerî birimlerdendir. Temel görevi silah yapımı, 
onarımı ve bu teçhizatın ikmali ile ilgilidir. 1826’da 
Yeniçeri Ocağının kapatılması sırasında Cebeci Ocağı 
da kapatılmıştır. 

57 Susuz köyünde yerleşik Cibali Sultan ocaklı dede-
leri, Cibali Sultan’ın Seyyid Murad ve Seyyid Seyful-
lah adında iki kardeşi olduğunu aktarmıştır. 
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rın Cibali Sultan ile ilgili inanışlarının, tarihî 

kaynaklara göre XV. yüzyılda yaşamış Cebe 

Ali Bey hakkındaki bilgilerle örtüşen yan-

larının bulunduğu görülmektedir. Cebe Ali 

Bey, Bursa sancak beyi olup komutasındaki 

birliklerle beraber İstanbul’un fethine katıl-

mıştır. 

Susuz’daki Cibali Sultan ocaklı dedeleri 

ocaklarının tarihi ile ilgili sözlü bilgiyi gü-

nümüze kadar korumuştur. Ocaklılar, ocak-

lı dede ve talip topluluğunun Konya’dan 

göç ederek Eskişehir’in Koşmat(Yayıklı) 

köyüne yerleştiğini aktarmıştır58. Ocaklı 

58 Cibali Sultan Ocağı dedeleri, ocaklılarının 
Konya’daki tarihleri hakkında belli sözlü anlatıları 
günümüze kadar aktaragelmiştir:
Cibali Sultan ocaklıları Konya bölgesinde yerleşik 
iken Konya beyinin oğlu ocağa bağlı ailelerden birinin 
kızıyla evlenmek ister. Cibali Sultan ocaklıları beyin 
oğlunun bu talebini reddeder. Bunun üzerine Konya 
beyi, Cibali Sultan ocaklılarına baskı ve zulüm yapma-
ya başlar. Ocaklılar yaşadıkları sıkıntıdan kurtulmak 
için ocaklarının piri olan Cibali Sultan’a haber ver-
meye karar verir. Cibali Sultan’ın yardıma yetişmesi 
için toplu hâlde gülbenk okunur. Ocaklıların yakarışı 
Cibali Sultan’a malum olur. Bunun üzerine Cibali Sul-
tan yardım için Bursa’dan Konya’ya gelir. Ocaklıların, 
Cibali Sultan’a inanışı karşısında Konya beyi, Cibali 
Sultan’ın eren olduğunu ispatlamasını ister. Bir fırın 
hazırlanır. Cibali Sultan’ın bir gün boyunca yanan fı-
rında kalması istenir. Cibali Sultan fırına girmeyi ka-
bul eder. Cibali Sultan’ın yanında Konya beyinin bir 
adamı da fırına girer. Tam bir gün sonra fırın açılır. 
Cibali Sultan’ın fırında terlemiş şekilde oturduğu gö-
rülür. Cibali Sultan’ın yanında fırına giren kişi ise yan-
mıştır. Sadece eli yanmamıştır. Cibali Sultan bu duru-
mu: “Bana özünü ver dedim. Ama o bana sadece elini 
verdi” şeklinde açıklar. Konya beyi, Cibali Sultan’ın 
eren olduğuna inanır. Ocaklı dedelerin ferman adını 
verdikleri bir belge hazırlatarak Cibali Sultan’ı çeşitli 
haklarla donatır. 

dedeler Cibali Sultan ocaklılarının Koşmat 

köyünde 1826’da Yeniçeri ocağının kapatıl-

masına kadar yaşadığını iletmiştir. Koşmat 

köyünde Cibali Sultan ocaklılarının tarihle-

ri ile ilgili sosyal ve tarihsel unsurlar tespit 

edilmiştir59. Cibali Sultan ocaklıları, Koşmat 

köyünden Ankara, Çubuk’a Seyyidoğlu ola-

rak anılan dede önderliğinde göç etmiştir. 

Seyyidoğlu’nun adı, Seyyid Mustafa’dır. 

Cibali Sultan ocaklıları, Çubuk’ta ilk olarak 

Sarısu köyü arazisine dahil Ağızörülü böl-

gesine yerleşmiştir60. Cibali Sultan ocaklıla-

rı daha sonra Susuz(Yeniköy) başta olmak 

Benzer bir anlatım Hacı Bektaş Velî Velâyetnamesi’nde 
Karadonlu Can Baba’nın şahsında işlenir. Karadonlu 
Can Baba, Tatar Hanı, Kavus’a karşı kazana ve ateşe 
girerek kerametler gösterir(Gölpınarlı, 1995:38).

59 Koşmat köylülerinin Seydillerin Ağıl adını ver-
dikleri keçi ağılı, Koşmat köyü yakınındaki Büyükçal 
tepesinin güney yamacındadır. Ağılı geçmişte Cibali 
Sultan ocaklıları kullanmıştır. Ağılın belli bölümleri 
hâlâ ayaktadır. 

60 Cibali Sultan ocaklı dedelerine göre ataları Çubuk’a 
göç ettiğinde ilk olarak Ağızörülü’ye yerleşmiştir. 
Sarısulular, Cibali Sultan ocaklı dedelerinin Ağızö-
rülü olarak ifade ettikleri bölgeye Ağzıörlü adını 
vermektedir. Sarısu Alevîleri, Ağzıörlü’yü Susuz’da 
yerleşik Cibali Sultan ocaklı dedelerinin 1946’lı yıl-
lara kadar ağıl olarak kullandığını söylemiştir. Sarı-
sulular, Ağzıörlü’de, Susuz’daki Cibali Sultan ocaklı 
dedelerinin atalarına ait üç adet mezar bulunduğunu 
aktarmıştır. Sarısulular mezarların bulunduğu yere 
Kavaklı Tekke adını vermektedir. Kavaklı Tekke, Sa-
rısu Alevîleri tarafından kutsal kabul edilmektedir. 
Sarısulular yakın zamana kadar Kavaklı Tekke’ye 
adak adayıp kurban kesmiştir. Kavaklı Tekke adını 
çevresinde bulunan kavak ağaçlarından almaktadır. 
Kavaklı Tekke’de bulunan devasa büyüklükteki bir 
kavak ağacı 1960’lı yıllarda yıkılmıştır. 
Kavaklı Tekke’ye Susuz’daki Cibali Sultan ocaklı de-
deleri, Seyyidoğlu Kavağı adını vermektedir.
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üzere çevre köylere dağılmıştır61. Cibali Sul-

tan Ocağının merkezi Susuz(Yeniköy)dur. 

Susuz, Ankara, Çubuk ilçesine bağlıdır. 

Susuz’da Cibali Sultan ocaklı dedeleri yaşa-

maktadır62. Susuz köyünde yerleşik Cibali 

61 Susuz köyündeki Cibali Sultan ocaklı dedeleri, 
Susuz, Aşağıemirler, Kuyumcu ve Dağkalfat köyle-
rinde yerleşik Cibali Sultan ocaklılarının toplu olarak 
Eskişehir’in Alpu ilçesine bağlı Yayıklı(Koşmat) kö-
yünden göç ettiğini aktarmıştır. 
Yukarıemirler ve Aşağıemirler köylüleri ile Cibali Sul-
tan ocaklı dedeleri, nüfusunun tamamı Cibali Sultan 
Ocağı talibi olan Yukarıemirler köyünün daha önce 
kurulduğunu belirtmiştir. Yukarıemirler köyü de Es-
kişehir, Alpu, Yayıklı(Koşmat) köyünden göç edenler-
den oluşmaktadır. 

62 Susuz köyündeki Cibali Sultan ocaklı dedeleri 
Eskişehir’in Koşmat köyünden gelmiştir. 
Susuz köyündeki Cibali Sultan ocaklı dedelerinin 
soyu, Seyyidoğlu olarak bilinen Seyyid Mustafa’nın 
oğlu Büyük Hasan Dede üzerinden devam etmiştir. 
Büyük Hasan Dede’nin dört oğlu vardır. Büyük oğlu, 
Büyük Kemter’dir. Diğer oğulları Seyyid Yakup, Meh-
met Çelebi ve Seyyid Mustafa’dır.
Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Susuz köyündeki 
Cibali Sultan ocaklı dedeleri; Kocavelîler, Seydiller, 
Kemterler ve Kırkocalar olmak üzere dört sülaleye 
ayrılmaktadır. Kocavelîlerin dip dedesinin adı, Seyyid 
Yakup’tur. Soyadları: Kılıç ve Ünal’dır. Seydiller’in 
dip dedesinin adı, Mehmet Çelebi’dir. Soyadları; Sa-
yıcıoğlu, Gülletutan, Koç, Dilmen, Sayar, Dönmez, 
Bilgin, Küçükyıldırım ve Erdoğan’dır. Kemterler’in 
dip dedesinin adı, Büyük Kemter’dir. Büyük Kemter, 
Divane Kemter olarak da anılmaktadır. Soyadları Er-
yılmaz, Seçer, Özkan, Bektaş, Buğdaycı, Elden, Kuzu-
cu, Yazıcı, Tırpancı, Serbest, Demir ve Erdoğan’dır. Bu 
kabiledeki Erdoğan soyadlılar, Seydiller kabilesindeki 
Erdoğan soyadlılardan ayrıdır. Kırkocalar’ın dip de-
desinin adı Seyyid Mustafa’dır. Soyadları; Dalkılıç, 
Pekgeldi, Çelebi ve Özkaya’dır. Susuz köyünde Cibali 
Sultan ocaklı dedelerinin dışındaki nüfus, Cibali Sul-
tan Ocağı talibidir. 
Yayıklı(Koşmat) köyü tarihsel süreçte, Cibali Sultan 
ocaklılarının dışında Seyyid Hacı Ali Turabî ocaklıları 

Sultan ocaklı dede ailesine Seyyidoğulları de-

nilmektedir. Cibali Sultan Ocağı’nda dede-

lik yetkisinin belirlenmesinde farklı bir gele-

nek vardır63. Cibali Sultan Ocağının Ankara, 

için de önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Çankırı, 
Şabanözü’nün Göldağı köyünden göç ederek Koşmat 
köyüne yerleşmiş Seyyid Hacı Ali Turabî Ocağı talip-
leri bulunmaktadır. Sarı, Yeşil, İleri, Paralı ve Şenkal 
soyadlarını taşıyan aileler, Göldağı’ndan göç ederek 
Yayıklı’ya yerleşmiştir. Farklı soyadlarını taşıyan bu 
aileler aynı sülaleye mensuptur. Soyadlarını verdiği-
miz aileler Göldağı köyündeki Dedeoğlu soyadlı aile 
ile akrabadır. 
Yayıklı köyündeki Önder soyadlı aile de Seyyid 
Hacı Ali Turabî Ocağı talibidir. Bu sülale Malatya, 
Arguvan’dan Yayıklı’ya gelmiştir. 
Şabanözü’nün Karahacı köyündeki Karsavura-
noğlu ve Karsavuran soyadlarını taşıyan aile ise 
Yayıklı(Koşmat) köyünden göç ederek Karahacı kö-
yüne yerleşmiştir. Bu aile  Seyyid Hacı Ali Turabî 
Ocağı talibidir. 
Koşmat köyünün bugünkü adı Yayıklı olup Alpu il-
çesine bağlıdır. Yayıklı köyünün nüfusu, Alevî inanç-
lıdır. Yayıklı köyünde İnallı namıyla anılan Seyyid 
Hacı Ali Turabî Ocağı talipleri ile Geygel olarak da 
adlandırılan Garip Musa Ocağı talipleri yaşamaktadır. 
Yayıklı’da rehber ünvanına sahip Garip Musa Ocağı 
dedeleri de vardır. Yayıklı köyünün Emirler mahalle-
sinde ise Cibali Sultan Ocağı talipleri bulunmaktadır. 
Geçmişte Yayıklı köyünde Hıdır Abdal ocaklı dedele-
ri de yaşamıştır. Bu aile daha sonra Mahmudiye ilçesi-
nin Topkaya köyüne göç etmiştir. 

63 Cibali Sultan ocaklılarında post dedesinin belir-
lenmesinde diğer Alevî inanç-dede ocaklarında sık 
görülmeyen bir gelenek vardır. Susuz köyünde yerle-
şik olan Cibali Sultan ocaklılarından bir dede, seçimle 
post dedesi belirlenir. Ulu’dan ulu’ya şeklinde adlan-
dırılan uygulamaya göre ocak mensubu dedeler için-
den yaşça en büyük olan ocakzade, post dedesi yapılır. 
Post dedesinin seçimi Susuz köyündeki Cibali Sultan 
ocaklı dedeleri ve Aşağıemirler, Yukarıemirler, Dağ-
kalfat gibi köylerdeki ocaklı taliplerin ortak seçimiyle 
belirlenir. Post dedesi seçilen dede, Kargın köyünde 
yerleşik Şah Kalender Velî ocaklı dedesini Susuz kö-
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Çankırı ve Eskişehir illerinde talipleri yerle-

şiktir64. Cibali Sultan Ocağı erkânlı(Tarıklı) 

yüne davet ederek kurban keser ve görevi üstlenir. 
Sonraki yıllarda Susuz köyündeki dede, ocağın cem 
hizmetleri başlamadan önce Kargın köyüne giderek 
Şah Kalender Velî ocaklı dedesine görülür. Pençeden 
geçer. Ardından post dedesi, Cibali Sultan Ocağı’nın 
cemlerini yürütür. Post dedesinin yaşça büyük olma-
sının yanında dedelik için uygun özellikleri taşıması-
na da dikkat edilir. Diğer ocak mensubu dedeler ise 
post dedesi tarafından talip köylerine gönderilebilir. 
Ayrıca post dedesi talip köylerine gittiğinde yanında 
ocak mensubu dedeleri de götürebilir. 
Benzer uygulama Kırıkkale’de adını taşıyan beldede 
türbesi bulunan Hasan Dede Ocağı’nda da vardır. Ha-
san Dede ocaklı dedelerinden bir dede mürşit olarak 
seçilir. Ocak’ta mürşitlik, ulu’dan ulu’yadır. Mürşidin 
yaşça büyük olması ve dedelik için uygun özellikleri 
taşıması önceliklidir. Mürşit, ocağın post dedesidir. 
Ocağın cemlerini yönetir. Talip köylerine dedelik için 
gider. Dede sülalesinin mensubu olan diğer ocakza-
deler mürşidin onayı ile taliplerin cemlerinde dedelik 
yapabilir. 
Çubuk’un Sele köyünde yerleşik Şah Kalender Velî 
Ocağı dedelerinin arasında ise şıhlık geleneği vardır. 
Seleli dedelerden birisi, şıh seçilmektedir. Bu uygu-
lama yüzyıllardan beri Sele’de yaşamaktadır. Şıh 
seçiminde yaşça büyük olmak ve uygun özellikleri 
taşımak ön planda tutulmaktadır. Sele’deki Şıh, Sele 
köyündeki dede aileleri arasında sırasıyla gerçekleşen 
yıl dedeliğini organize etmektedir. 
Çubuk’un Kargın köyünde yaşayan Şah Kalender Velî 
ocaklı dedeleri arasında da şıhlık vardır. Kargın’daki 
dedeler arasında yaşça büyük olan ve şıhlık için 
uygun özellikleri taşıyan dede, şıh yapılmaktadır. 
Kargın’daki ocaklı dede ailesini oluşturan alt kollar 
her yıl sırayla talip köylerine dedeliğe gitmektedir. 
Kargın’daki şıh, yıl dedelerinin görevlendirilmesini 
düzenlemektedir. 
Cibali Sultan, Hasan Dede ve Şah Kalender Velî ocak-
larındaki bu gelenek, tekkelerdeki postnişinlik kuru-
muna paralel özellikler göstermektedir.  

64 Çubuk yöresi Alevileri, Cibali Sultan ocaklı dede 
ve taliplerinin Yörük kökenli olduklarını ifade etmek-
tedir.  

olup musahiplik temel inanç ritüelidir. Ci-

bali Sultan Ocağı, bir üst ocak olarak Şah 

Kalender Velî Ocağına bağlıdır. 

Mehemmed Abdal(Mehmed Abdal) 

da Çankırı bölgesinde tarihsel Alevîlik’in 

önemli temsilcilerindendir. Mehemmed 

Abdal ocaklı dedelerine göre Mehemmed 

Abdal, Horasan erenlerindendir. Mehem-

med Abdal’ın dedesinin adı Seyyid İsmail, 

babasının adı Hasan Şah’tır. Mehemmed 

Abdal, Anadolu’ya geldiğinde ilk olarak 

Tunceli’deki Munzur dağına yerleşmiştir. 

Oradan Sulucakaraöyük’e geçmiş, Hacı Bek-

taş Velî’nin hazinedarı olarak dergâhta gö-

rev yapmıştır. Mehemmed Abdal daha son-

ra kendisine Hacı Bektaş Velî tarafından yurt 

verilen Çankırı, Orta, Doğanlar(Avrateli) 

köyünde ocağını kurmuştur. Mehemmed 

Abdal’ın mezarı, Doğanlar köyündedir. 

Doğanlar köyünün eski adı Avrateli’dir65. 

Doğanlar köyü, 1936’lara kadar Alevî ve 

Sünnî inançlı toplulukların beraber yaşa-

dığı bir köydür66. Köydeki Alevî kitle, 1936 

yılından itibaren göç ederek Çubuk’un 

Karaköy(Yukarıkaraköy) ve Altındağ’ın 

Aşağıemirler köyündeki Cibali Sultan ocaklıları, Yö-
rük kökenli olduklarını, atalarının konar-göçer şekil-
de yaşadığını; deve, koyun ve karakeçi besleyerek 
hayvancılıkla uğraştığını aktarmıştır. 
Yukarıemirler köyündeki Cibali Sultan ocaklıları ise 
atalarının develerle yük nakliyeciliği yaptığını söyle-
miştir. 

65 1530 tarihli Anadolu Eyaleti Tapu Tahrir 
Defteri(Muhasebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri)nde 
Avrateli köyü, Avrateri adıyla kayıtlıdır

66 Yukarıkaraköylü Ali Zor, geçmişte Doğanlar nüfu-
sunun çoğunluğunu Alevîlerin oluşturduğunu belirt-
miştir.
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Karaköy(Aşağıkaraköy) köylerine yerleş-

miştir67. Her iki köy de Doğanlar köyünden 

göç edenler tarafından kurulmuştur. Tarih-

sel süreçte Doğanlar köyü Alevîlerinden bel-

li gruplar, Çankırı, Şabanözü, Çapar köyüne 

ve Çubuk’un Alevi köylerine göç etmiştir68. 

67 Çubuk’a bağlı Karaköy(Yukarıkaraköy) ve 
Altındağ’a bağlı Karaköy(Aşağıkaraköy) den ilk ku-
rulanı Yukarıkaraköy’dür. Yukarıkaraköy, Müla-
zımgil sülalesinden Remzi Gerçeker’in 1936 yılında, 
Yukarıkaraköy’ün bulunduğu yerden ilk araziyi satın 
alması ile kurulmuştur. Doğanlar köyünden göç eden 
ailelerin Yukarıkaraköy’e yerleşme süreci 1938-39 yıl-
larına kadar devam etmiştir. Aşağıkaraköy ise 1937 
yılında kurulmuştur.  
Doğanlar köyü Alevîlerinin Doğanlar’dan göç etme-
sinin temel sebebi, Orta bölgesindeki tek Alevî kitle 
olmalarıdır. Bu durum yüzyıllar boyunca Doğanlar 
köyü Alevîlerine sosyal, kültürel ve inançsal anlamda 
güçlükler yaşatmıştır. 

68 Çapar köyünde Doğanlar köyü kökenli ailelerin 
başında Abinler sülalesi gelmektedir. Abinler sülale-
si, Bilecik, Söğüt tarafından göç ederek sırasıyla önce 
Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesine yakın 
Çentik mahallesine, ardından Doğanlar köyüne, ora-
dan da Şabanözü’nün Kamış köyüne yerleşmiştir. 
Bir süre sonra Abinler sülalesinden Abidin Efendi, 
Çapar köyünün arazisi içerisinde bulunan Sevindi 
köylülerinin arazilerini satın alarak Çapar’a yerleş-
miştir. Sevindi bir Rum köyüdür. Abidin Efendi’nin 
Hüseyin, Ahmet, Ali, Halil ve Mustafa adlarıyla beş 
oğlu olmuştur. Hüseyin’in soyu, Bektaş; Ahmet’in 
soyu, Gürhan ve Yoldaş; Ali’nin soyu, Ceylan; Halil’in 
soyu, Aksoy, Akyol, Aksan ve Ozan soyadlarını al-
mıştır. Mustafa’nın erkek çocuğu olmamıştır. Sofu 
namlı Mustafa’nın üç kızı olmuştur. Kızlarını kardeşi 
Halil’in oğulları ile evlendirmiştir. Mustafa Efendi bir 
dönem Bolu mutasarrıfının yanında görev yapmıştır. 
Mustafa Efendi, Bolu’da iken Gerede kökenli bir ba-
yanla evlenmiştir. Daha sonra Çapar köyüne dönmüş-
tür. Mustafa Efendi’nin eşinin Geredeli olması dola-
yısıyla Abinler sülalesi Çapar köylüleri tarafından 
Gerede kökenli kabul edilmektedir. 
Doğanlar’dan Çapar’a göç eden diğer sülaleler Horo-

Doğanlar köyü Alevileri ile Çubuk Alevile-

ri arasında evlilik yoluyla sosyal bağlar da 

oluşmuştur69. Günümüzde Doğanlar kö-

yünde Alevî inançlı nüfus yaşamamakta-

dır. Doğanlar köyünün yakınında bir tepe-

nin üstünde bulunan Mehemmed Abdal’ın 

mezarı yakın zamanda Mehemmed Abdal 

zoğulları, Bayramustagil, Hasan Poşu ve Kör Fadime 
Ebe olarak bilinen ailelerdir. Horozoğulları Uygur, 
Hasan Poşu’lar Çuhadar, Kör Fadime Ebe’ler Uras, 
Bayramustagil Özer soyadlıdır. Bayramustagil’e 
Çapar’da Bibiler’de denilmektedir.
Çapar’daki İshaklar sülalesinden Molla Hasan, kızı 
Afe’yi iç güveyi olarak Doğanlar köyünden Hasan 
Çınar’la evlendirmiştir. Çapar köyündeki Çınar so-
yadlı aile Hasan Çınar’ın soyudur. Çınar soyadlılar da 
İshaklar sülalesinden sayılmaktadır. 
Çubuk’un Demirci köyündeki Şibiller sülalesi(soyadı, 
Dişcioğlu) de Doğanlar köyünden göç etmiştir. Şibil-
ler, Seyyid Hacı Ali Turabî Ocağı talibidir. 

69 Kösrelik köyünden Gülizar isimli bir ba-
yan Doğanlar’a gelin gitmiştir. Gülizar Hanım, 
Kösrelik’deki Sarıoğlu sülalesinin Nazlıgil koluna 
mensuptur. Nazlıgil’in soyadı, Erdem’dir.
Meşeli köyü kökenli olup Tütek Hanım olarak tanınan 
bayan da ilk evliliğini Doğanlar köyünden yapmıştır. 
Tütek Hanım, eşinin vefatı üzerine ikinci evliliğini 
Kösrelik köyünden Halil Bektaş(Halil Çavuş) ile ger-
çekleştirmiştir. Tütek Hanım, Meşeli’deki Koçlar süla-
lesindendir. Koçlar’ın soyadı, Koç’tur. 
Meşelili Kaderoğlu(soyadı, Kaderoğlu) sülalesine 
mensup Telli Ebe olarak anılan bayan da Doğanlar’a 
gelin gitmiştir. Telli Ebe, Doğanlar’da İsseğeller süla-
lesinden Osman Onbaşı olarak bilinen Osman Bey’le 
evlenmiştir. Telli Ebe’nin İsmihan, Döndü ve Ayşe ad-
larıyla üç kızı olmuştur. Doğanlar köyünden göç ettik-
ten sonra Aşağıkaraköy’e yerleşen İsseğeller ailesinin 
soyadı, Bayrak’tır. 
Hamide Kadın adlı bayan ise Doğanlarlı olup 
Kösrelik’teki Mucurgil(soyadı, Kaleli) sülalesine gelin 
gelmiştir. Hamide Kadın, ilk eşi savaşta şehit olunca 
ikinci evliliğini Kösrelikli Mollaibrahimgil sülalesin-
den Haydar Özgören ile yapmıştır.
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ocaklıları tarafından yaptırılmıştır. Meza-

rın yakınında Ertaşı olarak anılan büyük bir 

taş vardır. Ertaşı, küçük ebattaki taşlardan 

oluşan bir taş yığınının üstündedir. Mehem-

med Abdal ocaklıları Ertaşı’nın duruşunu 

periyodik olarak her yıl değiştirir. Ocak-

lılar, Ertaşı’nı bir yıl taş yığınının üstüne 

yatay şekilde bırakır. Ertaşı bir yıl boyunca 

bu şekilde kalır. Ocaklılar diğer yıl Ertaşı’nı 

taş yığının üstünde dikey durur hâle geti-

rir70. Mehemmed Abdallılar, Ertaşı’nın Me-

hemmed Abdal tarafından Horasan’dan 

getirildiğine inanmaktadır71. Ertaşı ile ilgili 

inanış Alevîlik’teki yaygın köseği menkı-

besini hatırlatmaktadır72. Mehemmed Ab-

70 Mehemmed Abdal ocaklıları Doğanlar köyündeki 
Mehemmed Abdal mezarını ve Ertaşı’nı her yıl ziya-
ret etmektedir. Kutsal mekânın çevresinde ocaklılar 
tarafından çeşitli inançsal pratikler gerçekleştirilerek 
kurban kesilmektedir. Ocaklılar Ertaşı’nı hareket et-
tirip duruş şeklini değiştirmeye ritüel bir içerik ver-
mektedir. 

71 Mehemmed Abdal ocaklı dedelerine göre Ertaşı, 
Hoca Ahmed Yesevi tarafından Mehemmed Abdal’ın 
dedesi Seyyid İsmail’e verilmiştir. Seyyid İsmail ise 
Ertaşı’nı oğlu Hasan Şah’a, Hasan Şah da oğlu Me-
hemmed Abdal’a teslim etmiştir. Mehemmed Abdal, 
Anadolu’ya gelirken Ertaşı’nı yanında getirmiştir. 
Ertaşı, Hacı Bektaş Velî tarafından Doğanlar köyüne 
Mehemmed Abdal’ın köseğisi olarak fırlatılmıştır. 
Bunun üzerine Mehemmed Abdal, Doğanlar köyünü 
kendine yurt tutmuştur.

72 Hacı Bektaş Velî Velâyetnamesi’nde Horasan’dan 
Anadolu’ya köseği fırlatıldığı, köseğinin Anadolu’ya 
düştüğü ve bunun üzerine Hacı Bektaş Velî’nin 
Anadolu’ya geldiği öykülenir. Köseğinin düştüğü 
yer, Alevîlik’e göre erenin yaşam ve faaliyet sahası 
olmaktadır. Benzer inanışlar Anadolu’nun farklı böl-
gelerinde yaşamaktadır. 
Kütahya, Hisarcık, Şeyhçakır köyünde türbesi bulu-
nan Işık Çakır Sultan, Horasan’dan fırlatılan okunu 

dal Ocağı bölge merkezli diğer ocaklar gibi 

erkânlı(Tarıklı) bir ocaktır. Mehemmed Ab-

dal Ocağı bir üst ocak olarak Seyyid Hacı 

Ali Turabî Ocağına bağlıdır73. Musahiplik 

ritüeli uygulanmaktadır. Mehemmed Abdal 

Ocağının mensupları Ankara ve Çankırı il-

lerinin köylerinde bulunmaktadır. Mehem-

med Abdal Ocağı dedeleri aslen Doğanlar 

köyü kökenli olup günümüzde Çubuk’un 

Karaköy(Yukarıkaraköy) ve Altındağ’ın 

Karaköy(Aşağıkaraköy) köylerinde yerle-

şiktir74. Yukarıkaraköy’deki dede ailesi Der-

vişoğlu, Aşağıkaraköy’deki dede ailesi ise 

Şıhdayıgil olarak anılmaktadır. 

Araştırmalarımız Çankırı ilinde orga-

nize olan Alevîlik’in Ankara’nın Çubuk, 

Altındağ, Akyurt ve Kalecik ilçelerindeki 

Alevî inançlı gruplarla olduğu gibi diğer 

Hisarcık’taki Türkmen dağında bir çam ağacına sap-
lanmış hâlde görmüştür. Bunun üzerine Işık Çakır 
Sultan bugünkü Şeyhçakır köyüne yerleşmiştir. 
Güvenç Abdal ocaklıları, Güvenç Abdal’ın Hacı Bek-
taş Velî tarafından Gümüşhane Kürtün(Harşit bölgesi)
e gönderildiğine inanmaktadır. Güvenç Abdal, kılıcını 
ve zırhını Harşit Çayı’nın yanındaki Kovanlık kaya-
sında bularak yöreye yerleşmiştir. Kovanlık kayasına 
Güvende Şeh(Güvende Şıh) Kapısı da denilmektedir. 
Kovanlık kayası, Güvenç Abdal’ın Kürtün’de Taşlıca 
köyünden önce yaşadığı yerdir(Kökel, 2007: 694).

73 Mehemmed Abdal Ocağı aslen Şıh Hasan Ocağına 
bağlıdır. Mehemmed Abdal Ocağı, XIX. yüzyılda ve-
kaleten Seyyid Hacı Ali Turabî Ocağına bağlanmıştır. 
Doğanlar köyünde Şıh Hasan Ocağı mensubu Ahmet 
ve Hüseyin dedelere ait iki mezar vardır. Ahmet Dede, 
Hüseyin Dede’nin babasıdır. İki dede de Malatya’dan 
Doğanlar’a dedelik için gelmiş ve Doğanlar’da vefat 
etmiştir.

74 Çubuk’un Karaköy(Yukarıkaraköy) ve Altındağ’ın 
Karaköy(Aşağıkaraköy) köylerinde yerleşik Mehem-
med Abdal Ocağı dedelerinin soyadı, Güvenç’tir.
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çevre illerdeki Alevî gruplarla da tarihsel, 

inançsal bağlarının olduğunu ortaya koy-

muştur. Çankırı Alevîlerinin benzer irtibat-

ları, Karabük’ün Ovacık ilçesine bağlı belli 

köylerde yerleşik Alevî kökenli topluluk-

larla da vardır. Karabük’ün Ovacık ilçesine 

bağlı Avlağıkaya, Yaylacılar ve Soğanlı köy-

lerinde Alevî kökenli topluluklar yaşamak-

tadır75. Çankırı’nın Şabanözü ve Ankara’nın 

75 Avlağıkaya köyünün Avlağıkaya(Merkez) ve Karşı 
mahalle nüfusu Alevî kökenlidir. Avlağıkaya(Merkez) 
ve Karşı mahallelerine birbirlerine yakınlıkları dolayı-
sıyla Yukarıavlağıkaya da denilmektedir. Avlağıkaya 
köyünün Hoca(Aşağıavlağıkaya) ve Emirler mahalle-
lerinin nüfusu ise Sünnî inançlı topluluklardan oluş-
maktadır. Yaylacılar köyü nüfusunun tamamı Alevî 
inançlıdır. Soğanlı köyünün Üzümcük mahallesinde 
de Alevî kökenli topluluklar vardır. Üzümcük mahal-
lesinde Sünnî inançlı aileler de yerleşiktir. Üzümcük 
mahallesinde soyadı Yenigökgöz olan Gökgözoğlugil 
sülalesi Alevî kökenlidir. 
Yaylacılar köyünden Haşim Kaya, Avlağıkaya’ya bağ-
lı Karşı mahalleye Öteköy adını vermektedir.
1530 tarihli Anadolu Eyaleti Tapu Tahrir 
Defteri(Muhasebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri)nde 
Avlağıkaya köyü Avlağukaya, Soğanlı köyü Soğanlu 
şeklinde yer almaktadır. 
Zihil yöresinde gerçekleştirilen alan çalışmalarında 
toplanan veriler bölge Alevîlerinin konar-göçer Türk-
men topluluklarından olup zaman içinde yerleşik ha-
yata geçtiklerini göstermektedir.
Yaylacılar halkı,  Zihil’e, Bolu yöresinden geldiklerini, 
atalarının yaylalarda yaşayıp hayvancılıkla uğraştığı-
nı ifade etmiştir. Yaylacılar köyü Alevîleri, yörede ilk 
olarak Belen köyünün yaylasına yerleştiklerini, ora-
dan da bugünkü köye göç ettiklerini aktarmıştır. Köy, 
adını köyü kuranların yaylalarda yaşayan bir toplu-
luk olmasından almaktadır. 
Altındağ ilçesine bağlı Karaköy(Aşağıkaraköy)de yer-
leşik Mehemmed Abdal ocaklı talipleri, Zihil(Ziğil) 
bölgesinde geçmişte Mehemmed Abdal Ocağı’na 
bağlı talip topluluklarının yaşadığı sekiz köyün bu-
lunduğunu aktarmıştır. Sekiz köyün zaman içerisin-

Çubuk ilçesine bağlı Alevî köylerindeki top-

luluklar ve Doğanlar köyü kökenli Alevîler; 

Avlağıkaya, Yaylacılar ve Soğanlar köyleri-

nin yer aldığı bölgeye,  Zihil(Ziğil) adını ver-

mektedir76. Zihil(Ziğil) yöresi Alevîlerinin 

ocak aidiyeti Mehemmed Abdal Ocağı’dır77. 

Çubuk’un Kargın köyünde gerçekleştirilen 

alan çalışmalarıyla Zihil(Ziğil) yöresinde 

Şah Kalender Velî Ocağının da etkinliğinin 

bulunduğunu gösteren veriler elde edil-

miştir78. Çankırı merkezli üç Alevî inanç-

dede ocağından biri olan Mehemmed Abdal 

Ocağı tarihsel süreçte Karabük’ün Ovacık 

ilçesine bağlı köylerde talip toplulukları 

oluşturmuş ve örgütlenmiştir. Ovacık ilçe-

sindeki Alevî kitlenin Doğanlar köyündeki 

Mehemmed Abdal ocaklı dedeleri ile irti-

batları 1920’li yıllara kadar düzenli şekilde 

devam etmiştir79. Avlağıkaya, Yaylacılar ve 

de yaşanan asimilasyonla Alevîlik inancını kaybettiği 
iletilmiştir. 

76 Şabanözü ve Çubuk ilçelerindeki Alevîler, 
Zihil(Ziğil) yerine Sihil(Siğil) ifadesini de kullanmak-
tadır.

77 Çubuk, Karaköy(Yukarıkaraköy)den Mehemmed 
Abdal ocaklı dedesi Şükrü Güvenç, Zihil(Ziğil) yöre-
sinde ocaklarının talibi bulunduğunu büyüklerinden 
duymuştur.

78 Çubuk’un Kargın köyünde yerleşik Onbaşıgil sü-
lalesi, Avlağıkaya kökenlidir. Onbaşıgil’in soyadı 
Ünal’dır. Onbaşıgil sülalesi, Şah Kalender Velî Ocağı 
talibidir. 
Kargın’daki Şah Kalender Velî ocaklı dedelerinden 
Hacı Mehmet Büyükkuzukıran’ın eşi Elmas Büyük-
kuzukıran, Onbaşıgil ailesindendir.

79 Altındağ ilçesine bağlı Karaköy(Aşağıkaraköy)deki 
Mehemmed Abdal ocaklı talipleri, Zihil(Ziğil) yöre-
sindeki Mehemmed Abdal Ocağına bağlı talip köy-
leri ile Mehemmed Abdal Ocağı dedelerinin tarihsel, 
inançsal bağlarının kopmasıyla ilgili sözlü bilgilere 
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Soğanlı köyündeki alan çalışmalarında Ka-

rapazar olarak anılan bölgeden yöreye dede 

geldiği tespit edilmiştir. Karapazar, Doğan-

lar köyünü de içine alan Orta ilçesinin eski 

adıdır. 1936’lı yıllara kadar Doğanlar kö-

yünde Mehemmed Abdal ocaklı dedelerin 

yaşadığı bilinmektedir. Bu bağlamda Av-

lağıkaya, Yaylacılar ve Soğanlı köylerinde 

yerleşik Alevîlerin Mehemmed Abdal Ocağı 

talibi olduğu ispatlanmaktadır. Avlağıkaya, 

Yaylacılar ve Soğanlı köylerindeki Alevîler; 

Doğanlarlı Alevîlerle ve Şabanözü ilçesin-

deki Alevî köyleriyle yüzyıllar boyunca 

irtibatlarını sürdürmüştür80. Geçmişte sos-

sahiptir.
Doğanlar köyünden Zihil(Ziğil) yöresine dedelik için 
giden Mehemmed Abdal ocaklısı bir dede daha önce-
den düşkün ilan edilmiş bir ocak talibinin görülmeyi 
ve düşkünlüğünün kaldırılmasını istemesi karşısında 
Zihil(Ziğil)den ayrılır. Daha sonra Zihil’e, Mehem-
med Abdal ocaklı dedeleri, dedelik yapmaya gitmez. 
Bu durum Zihil(Ziğil) Alevîlerinin asimile oluşlarını 
hızlandırmıştır. 

80 Yukarıkaraköylü Ali Zor, Zihil(Ziğil)’li Alevîlerin 
Doğanlar köyündeki akrabalarını ziyarete geldiğini 
hatırlamaktadır.      
Zihil(Ziğil)’den, Doğanlar köyü ile Şabanözü ve Çu-
buk ilçelerindeki Alevî köylerine gelin gelenler var-
dır. 
Soğanlı köyünün Üzümcük mahallesindeki Gökgö-
zoğlugil sülalesinden Emine Uzgör, Doğanlar kö-
yünden Koç Dede namlı Mehmet Uzgör ile evlen-
miştir. Mehmet Uzgör daha sonra Yukarıkaraköy’e 
göç etmiştir. Emine Uzgör evlendikten sonra Üzüm-
cük köyüne belli aralıklarla ziyarete gitmiştir. Emine 
Uzgör’ün oğlu Yusuf Uzgör de Üzümcük köyündeki 
akrabalarıyla irtibatlarını sürdürmüş Üzümcük’ü zi-
yaret etmiştir. Üzümcük’teki Gökgözoğlugil sülale-
sinden Satılmış Yenigökgöz, Yukarıkaraköy’deki ak-
rabalarını tanımaktadır. 
Soğanlı köyünün Üzümlü mahallesinden Ahmet Ye-

nigökgöz, Yukarıkaraköy’de yerleşik Keleşler sülale-
sinden Osman Uzgör’ün damadıdır. Ahmet Yenigök-
göz iç güveyi olarak Yukarıkaraköy’e yerleşmiştir. 
Yukarıkaraköylü Ali Zor, anne tarafından dedesi olan 
Velî’nin, Şakir adında bir kardeşi olduğunu aktarmış-
tır. Şakir’in eşi Zihil(Ziğil)li olup adı Emine’dir. Şa-
kir vefat ettikten sonra Emine, çocuğu olmadığı için 
Zihil(Ziğil)e geri dönmüştür. Velî ve Şakir, Ellialtılar 
sülalesinden olup soyadları, Sevinç’tir. Ellialtılar süla-
lesi, Yukarıkaraköy’de yerleşiktir. 

Aşağıkaraköy’de Fadime, Fadimecik, Fadime Ebe 
olarak tanınan bayan da Zihil(Ziğil) kökenlidir. 
Fadime’nin eşinin adı Rıza’dır. Rıza, Doğanlarlıdır. 
Rıza Bey’in babasının adı, Abdullah(Abdullah Çavuş); 
annesinin adı, Kezban(Ersün Ebe, Evsin Ebe)dır. Ab-
dullah Çavuş ile Kezban Hanım’ın Rıza, Ali, Mustafa 
ve Kâzım adlı dört oğlu; Ümmühan, Şerife ve Fadime 
adlı üç kızı vardır. Erkek kardeşlerin dördü de savaş-
larda şehit olmuştur. Rıza ile Zihil(Ziğil)li Fadime’nin 
Ayşe, Satı, Ezine ve Nazlı adlarıyla dört kızı olmuş-
tur. Satı, Aşağıkaraköy’den Celâl Güvenç ile Ayşe, 
Aşağıkaraköy’lü Hasan Güvenç ile evlenmiştir. Ezine, 
Yukarıkaraköy’den Mülazımgil sülalesinden Kâzım 
Gerçeker ile Nazlı ise Yukarıkaraköylü Keleşler sü-
lalesinden Osman Uzgör ile evlenmiştir. Zihil(Ziğil)li 
Fadime’nin mezarı, Aşağıkaraköy’dedir.
Çankırı, Şabanözü ilçesine bağlı Çapar köyünde yap-
tığımız alan çalışmalarında Satıman ve Döndü Ebe 
adlı bayanların Çapar’a, Zihil(Ziğil) yöresinden gelin 
geldiği tespit edilmiştir. Satıman adlı bayan Abin-
ler sülalesinden Cafer Aksoy’un eşidir. Döndü Ebe 
ise İshaklar sülalesinden Kel Ahmet lakaplı Ahmet 
Kılıçarslan’la evlenmiştir. 
Şabanözü ilçesine bağlı Özbek köyünde Zihil(Ziğil)’li 
Satı Kadın olarak tanınan bayanın annesi de Zihil’den 
Özbek’e gelin gelmiştir. Satı Kadın’ın annesinin adı, 
Döndü Hanım’dır. Döndü Hanım,  Zihil(Ziğil)li olup 
Özbekli İbrahim Usta’nın eşidir. Zihil(Ziğil)’li Satı 
Kadın, Özbek’ten ilk evliliğini Küçükaliler sülalesin-
den Mehmet Bey ile yapmıştır. Bu evliliğinden Kâzım 
Atik adlı bir oğlu olmuştur. Satı Kadın, eşi Mehmet 
savaş sebebiyle askere gidip geri dönmeyince ikinci 
evliliğini yine Özbek’ten Koca Müslüm ile yapmış-
tır. Koca Müslüm’ün ailesinin soyadı, Karaböcek’tir. 
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yal ve inançsal açıdan zorluklar yaşayan 

Özbek’te Koca Müslüm’ün ailesine Kocamüslümler 
denilmektedir. Satı Kadın, ikinci evliliğini yaptığı 
Koca Müslüm Bey’le kendi babasının evine yerleşmiş 
ve orada yaşamıştır. Böylece babası İbrahim Usta’nın 
Özbek’teki evini açık tutmak istemiştir. Koca Müslüm 
aslen Eldivan’ın Hisarcık köyündendir. Önce Göldağı 
köyüne yerleşen Koca Müslüm oradan Özbek köyüne 
göç etmiştir. Özbek’te İbrahim Usta’nın çobanlığını 
yapmıştır. Satı Kadın, Koca Müslüm ile evlendiğinde 
yaşı dolayısıyla çocuğu olamayacağı için eşini Özbek-
li Hanifi oğullarından Mehmet Baba’nın kızı Alime ile 
evlendirmiştir. Özbekli Satı Kadın’ın, Seyit ve Mer-
yem adlı iki kız kardeşi daha vardır. Seyit ve Meryem, 
Göldağı köyüne gelin gitmiştir. Seyit, Halil Dedeoğlu 
ile Meryem, Süleyman Dedeoğlu ile evlenmiştir. Halil 
ile Süleyman kardeş olup babaları Göldağı’nda Bay-
ram Ağa olarak tanınan Bayram Dedeoğlu’dur. 
Çankırı’nın Eldivan ilçesine bağlı Hisarcık köyü 
Alevîlerinden olup Emirler sülalesine mensup Ahmet 
Ay’ın eşi Fatma Ay da Zihil(Ziğil) kökenlidir. Hisar-
cıklılar, Fatma Ay’ı Zihil(Ziğil)li Ebe namıyla tanı-
maktadır.
Şabanözü’nün Mart köyünden Seyyid Hacı Ali Turabî 
Ocağı dedelerinden Halil Özdemiroğlu’nun annesi 
Nazife Özdemiroğlu, aslen Çaparlı olup İshaklar süla-
lesindendir. Nazife Özdemiroğlu’nun annesi Cennet 
Hanım’dır. Cennet Hanım da Zihil(Ziğil) kökenli olup 
Çapar’a gelin gelmiştir. Cennet Hanım’ın eşinin adı, 
Sadık Erdoğan’dır. Çapar’daki İshaklar sülalesi; Kara-
doğan, Kılıçarslan ve Erdoğan soyadlarını taşımakta-
dır. İshaklar sülalesine Çınar soyadlılar da dahildir.
Çubuk’un Kösrelik köyüne Zihil(Ziğil)den Şerife 
adlı bir bayan gelin gelmiştir. Şerife’nin eşinin adı 
Alişen’dir. Alişen’in ailesine eşinin Zihil(Ziğil)’li ol-
masından dolayı Kösrelik’te Zihilligil(Ziğilligil) de-
nilmektedir. Alişen ve Şerife’nin Hasan adında bir 
oğulları; Sultan, Nazlı ve Elif adlarını taşıyan üç kızla-
rı olmuştur. Sultan Kutluşar’a, Nazlı, Bulgurcu’ya ge-
lin gitmiştir. Hasan genç yaşta vefat ettiği için Alişen, 
kızı Elif’i iç güveyi olarak Hisarcıklı İsmail Şanalan ile 
evlendirmiştir. Kösrelik köyünde Zihilligil(Ziğilligil)
in soyu Elif ile İsmail’in çocuklarından devam etmek-
tedir.
Ovacık’ın Soğanlı köyüne bağlı Üzümcük mahallesin-

Zihil(Ziğil) yöresi Alevîleri, Alevî inanç ri-

tüelleri ile ilgili belli bilgileri de günümüze 

kadar ulaştırmıştır. Mevcut bilinenler geç-

miş kuşakların aktardıklarıyla sınırlıdır81.

den Satılmış Yenigökgöz, Yaylacılar köyünden Tatarın 
Kızı namlı bayanın Avrateline gelin gittiğini iletmiştir. 
Yaylacılar köyünden Haşim Kaya köylerinde Tatargil 
olarak anılan bir sülale olduğunu söylemiştir.

81 Avlağıkaya, Yaylacılar ve Soğanlı köylerinde yer-
leşik Alevî kökenli topluluklar, geçmişte köylerine 
dedelerin geldiğini, kazanlarda aş pişirilip, akşamla-
rı cem yapılıp semah dönüldüğünü aktarmıştır. Av-
lağıkaya köyünden Ali Aktuğ, köylerinde cemlerin 
Avlağıkaya(Merkez) mahallede yapıldığını söylemiş-
tir. Ali Aktuğ, cemlerde cırık değneği kullanıldığını 
iletmiştir. Cırık değneği ifadesinin erkân(Tarık) veya 
düşkünlük hizmetinde kullanılan sitem çubuğu yeri-
ne kullanılma ihtimali vardır.
Zihil yöresi Alevîleri ceme, zikir adını vermektedir. 
Avlağıkaya köyünden Ali Aktuğ, babaannesi Döndü 
Aktuğ’un çocukluğunda ceme katıldığını kendisinden 
duymuştur.
Zihil(Ziğil) yöresi Alevîleri musahiplik için kardeş-
lik tabirini kullanmaktadır. Zihil yöresi Alevîleri 
kardeşlik’in iki çift arasında yapıldığını bilmektedir. 
Zihil’de kardeşlik(musahip) olanların kurban kesip 
köylüye yemek verdiği anlatılmaktadır. Yöre Alevîleri, 
musahip olanların çocuklarının kardeş sayılıp birbir-
leriyle evlenemeyeceği şeklindeki yaygın inancı yakın 
zamana kadar sürdürmüştür.
Zihil yöresi Alevîlerinin inançsal ve sosyal açıdan 
yaşadıkları süreç ile ilgili anlatımlar hâlâ canlılığını 
korumaktadır. Geçmişe ait bilinenler halk bilincinde 
menkıbeye dönüşerek günümüze ulaşmıştır. Yörede 
tespit ettiğimiz bir anlatım bunun örneklerindendir: 
Yaylacılar köyünde geçmişte yapılan bir cemi çevre 
köylerden Sünnîler, Yaylacılar köyüne gelip gizlice iz-
lemek isterler. Bu topluluk Yaylacılar köyüne girme-
den önlerinde bir kan gölü oluşur. Bunun üzerine geri 
dönmek zorunda kalırlar.  
Benzer bir anlatım da Avlağıkaya köyünde tespit 
edilmiştir. Avlağıkaya(Merkez) mahallesinde yapılan 
cemi, Emirler mahallesindeki Sünnîler gizlice görmek 
isterler. Avlağıkaya(Merkez) mahallesine giderlerken 
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Sosyo-antropolojik çalışmalarımız 

Çankırı’nın Şabanözü ve Ankara’nın Çubuk 

ilçesindeki Alevî inanç-dede ocaklarının et-

kinlik sahalarının Bolu’nun Gerede ilçesini 

de kapsadığını ortaya çıkarmıştır. Gerede 

yöresinde sürdürdüğümüz alan araştırma-

larına göre Dikmen, Çayörengüney(Halk 

arasında Güney), Ümitköy, Koçumlar, Yağ-

daş köyleri ile Güneydemirciler köyünün 

Bıçakçılar(eski adı İcikler) adlı yerleşim 

birimlerinde Alevî inancı XX. yüzyılın or-

talarına kadar varlığını korumuştur82. Ge-

önlerinde bir deniz oluşur. Böylece Emirlerliler geri 
döner.  

82 Dikmen ve Çayörengüney köylerinin nüfusu-
nun tamamı Alevî kökenlidir. Koçumlar köyü, 
Koçumlar(Merkez) ve Kıncallar adlı iki mahalleden 
oluşmaktadır. Koçumlar(Merkez)  mahallesi nüfusu-
nun tamamı Alevî kökenlidir. Kıncallar mahallesinde 
Alevî kökenliler ve Sünnî inançlılar beraber yaşa-
maktadır. Ümitköy de iki mahalleye sahiptir. Alevî 
kökenliler Doruk mahallesinde yerleşiktir. Doruk ma-
hallesinin tamamı Alevî kökenlidir. Yağdaş köyünün 
Kurtça mahallesinde Sünnî inançlı topluluk yaşarken 
Yağdaş(Merkez) mahallesinde Alevî kökenliler ve 
Sünnî inançlılar bir aradadır. Güneydemirciler köyü-
nün Bıçakçılar(İcikler) mahallesinin nüfusu ise Alevî 
kökenli ve Sünnî inançlı topluluklardan oluşmakta-
dır. 
Yağdaş köyünün Ilıca ve Sofalar adlı iki mahalle-
si varken 1944 yılındaki deprem sonrası her iki ma-
halle de kapanmıştır. Ilıca ve Sofalar’daki Aleviler, 
Yağdaş(Merkez) mahallesine yerleşmiştir. 
Gerede Alevîleri ile ilgili bilimsel araştırmalar yeter-
siz olup verilen bilgiler yanlışlar içermektedir. Ça-
lışmalarda Gerede’de Alevî kökenlilerin yaşadığı iki 
yerleşim birimi bulunduğundan bahsedilmektedir. 
Bolu kent merkezinde yaşayan ve farklı illerden göç 
etmiş Alevîler’le yapılan mülâkatlarda kendilerine 
Gerede’deki Alevî dedeleriyle inançsal açıdan irtibat-
ları sorulmaktadır(Türkdoğan, 2006: 468).
Gerede bölgesinde gerçekleştirdiğimiz alan çalışmala-

rede Alevîleri, Şah Kalender Velî Ocağı’nın 

talibidir83. Gerede’de 1940’lı yıllara kadar 

düzenli olarak cem tertip edilmiş, Alevî 

inancının temel kurum ve ritüellerden olan 

musahiplik uygulanmıştır84. Gerede bölge-

sine Çubuk bölgesinden cem yapmak için 

dedeler gelmiştir85. Dikmen köyü, Gerede 

rında Alevî kökenli kitlenin ikiden fazla yerleşim bi-
riminde yerleşik olduğu görülmüştür. Ayrıca Gerede 
merkezli bir Alevî inanç-dede ocağı yoktur. Gerede’de 
ocaklı dede yaşamamaktadır.
Dikmen köyü 1530 tarihli Anadolu Eyaleti Tapu Tah-
rir Defteri(Muhasebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri)nde 
kayıtlıdır. Aynı belgede Güneydemirciler’in şimdiki 
adı Bıçakçılar olan mahallesi de yer almaktadır. Yöre 
halkı, Bıçakçılar’a, İcikler adını da vermektedir. 
Çayörengüney köyü; Yukarımahalle(Güney), Aşağı-
köy, Dere, Taşçılar, Bektaşlar ve Mollagil adlı mahal-
lelerden oluşmaktadır.  Çayörengüney’in Kabakçıgil 
adlı bir mahallesi daha vardır. Kabakçıgil mahallesi, 
Yukarımahalle(Güney)den göç edenler tarafından 
yaklâşık 45 yıl önce kurulmuştur. 

83 Günümüzde Gerede’deki Alevî kökenli kitlenin 
inanç-dede ocağı aidiyetini tespit etmek zordur. Yö-
rede ocaklı dede-ocaklı talip bağlantısı yaşanan asimi-
lasyona bağlı olarak kaybolmuştur. 
Dikmen köyünden Ahmet Muratoğlu, Şah Kalender 
Velî’nin adını duyduğunu belirtmiştir. 

84 Gerede Alevîleri, cem ifadesi yerine cemiyet, cemi-
yet yapma tabirlerini kullanmaktadır.
Geredeli Alevî kitle musahiplik için yaygın olarak kar-
daşlık ve ahiret kardaşlığı ifadelerini kullanmaktadır. 
Yöre Alevîleri kardaşlığın Hazret-i Muhammed 
döneminden kaldığına, ilk kardaşlığın Mekke’den 
Medine’ye hicret eden Muhacirler ile Medineli En-
sarlar arasında yapıldığına inanmaktadır. Görüştüğü-
müz kişiler kardaşlık olan Medinelinin iki göz odası 
varsa birini Mekkeli kardaşına verdiğini aktarmıştır. 
Gerede Alevîleri kardaşlığın temelinde çıkar, menfaat 
bulunmaması gerektiğini de düşünmektedir. 

85 Dikmen köyünden Ahmet Muratoğlu geçmişte köy-
lerine Çubuk’un Kargın köyünden dedelerin geldiğini 
hatırlamaktadır. 
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Alevîlerinin tarihsel merkezidir. Dikmen 

köyü, Gerede’de Alevî inançlı nüfusun ya-

şadığı yerleşim birimlerinin coğrafi  olarak 

ortasında bulunması ve tüm nüfusunun 

Alevî inançlı olması sebebiyle ön planda yer 

almıştır. Bu sebeple yörede düzenlenen cem-

ler genellikle Dikmen köyünde yapılmıştır86. 

Koçumlar köyünde de cem düzenlendiği bi-

Ümitköy’den Muharrem Arslantürk ve Çayörengüney’den 
Hüseyin Karadavut bağlı oldukları ocak dedelerinin Çu-
buk yöresinde yerleşik olduğunu aktarmıştır.

86 Çayörengüney köyünden Hüseyin Karadavut; 

Koçumlar, Dikmen ve Çayörengüney köyünün Dere 

mahallesinde olmak üzere yörelerinde üç cemevinin 

bulunduğunu söylemiştir. Cemevleri belli ailelerin 

özel mülkleri olup cem hizmetleri için kullanılmıştır. 

Çayörengüney köyü, Dere mahalledeki cemevi, Küp-

tüler sülalesinin(soyadı, Açıkgöz) evidir. Hüseyin 

Karadavut, Çayörengüney köyünün cemlerini Dere 

mahallesindeki cemevinde gerçekleştirdiğini aktar-

mıştır.     

Dikmen köyünden Ahmet Muratoğlu, yörelerin-

deki cemlerin genellikle Dikmen köyünde yapıl-

dığını, mekân olarak Mehmet Danışman ve Kâmil 

Canayakın’ın evinin kullanıldığını iletmiştir.

Koçumlar köyünden Rafet Erdem ile Abidin Çelik ve 

Dikmen köyünden Ahmet Muratoğlu köylerinde ya-

pılan cemleri görmüştür. 

Dikmen köyünden Ahmet Muratoğlu, Dikmen kö-

yünde yapılan cemlerde kurbanların meydana alınıp 

dualandığını, semah dönüldüğünü belirtmiştir.

Koçumlarlı Alevîlerin ceme katılmak için akşam saat-

lerinde, ellerinde aydınlatma için kullandıkları yanık 

çıralarla Dikmen’e yaya olarak gittikleri hatırlanmak-

tadır. Hatta Eskipazar’dan Gerede’ye dönerken Ko-

çumlarlı Alevîleri bu şekilde gören Geredeli Sünnile-

rin; “Koçumlarlılar, Dikmen’e ceme gidiyor” şeklinde 

kendi aralarında konuştukları bilinmektedir. 

Ümitköylü Muharrem Arslantürk anne ve babasının 

Dikmen köyünde kardaşlıklarının olduğunu, çocuk-

luğunda Dikmen’deki ceme anne ve babası ile beraber 

gittiğini aktarmıştır. 

linmektedir87. Ankara, Çubuk bölgesinden 

Gerede’ye gelen dedeler Dikmen köyünde 

kalarak diğer köylerdeki talipleri cem için 

örgütlemiştir88. 

Dikmen köyünden Mehmet 

Danışman(Sarı Hafız), Hüseyin Aslan(Molla 

Hüseyin), Kâmil Canayakın(Kâmil Efendi) ve 

Ali Çimen(Hacı Ali) ile Ümitköy’den Halil 

Arslantürk(Halil Efendi), Gerede Alevîlerinin 

son dönemdeki önemli temsilcileridir. Bu 

kişiler 1940’larda yörede Alevî toplumunun 

önderliğini yapanlardır89. Yöre Alevîlerinin 

Dikmen köyü merkezli örgütlenmesinde  

Mehmet Danışman’ın etken olduğu görül-

87 Koçumlar köyündeki son cem, Akkaşgil’in(soyadı, 
Yürekli) evinde yapılmıştır. Bu cemde Koçumlar 
köyünden Hayrettin Çelik ile Muharrem Yılmaz 
kardaşlık(musahip) olmuştur. Koçumlar köyünden 
Rafet Erdem bu cemde kurban kesildiğini hatırlamak-
tadır. 

88 Görüştüğümüz kişiler geçmişte Dikmen’e dede 
geldiğinde çevre köylerdeki taliplere haber verildiğini 
hatırlamaktadır. 
Dikmen köyünden Ahmet Muratoğlu, Çubuk’tan 
Gerede’ye gelen dedelerin Dikmen köyünde, Mehmet 
Danışman ve Kâmil Canayakın’ın evinde konakladı-
ğını aktarmıştır. 

89 Gerede yöresinde yaptığımız görüşmelerde Meh-
met Danışman, Kâmil Canayakın, Hüseyin Aslan, 
Halil Arslantürk ve Ali Çimen’in Çubuk’daki Şah Ka-
lender Velî ocaklı dedeleriyle sürekli irtibat halinde 
oldukları tespit edilmiştir.
Dikmen köyünden Ahmet Muratoğlu, köylüleri olan 
Mehmet Danışman, Kâmil Canayakın ve Hüseyin 
Aslan’ın Çubuk’a ocak dedelerini ziyarete gittiğini 
hatırlamaktadır. 
Çubuk’un Kargın köyünden Şah Kalender Velî ocaklı 
dedesi Yusuf Kuzukıran, Gerede’de Sarı Hafız namıy-
la tanınan Mehmet Danışman’ın Kargın köyündeki 
Hamdi Kuzukıran dedeyi ziyarete geldiğini bilmek-
tedir. 
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mektedir90. Mehmet Danışman, Hüseyin 

Aslan, Kâmil Canayakın, Ali Çimen ve Halil 

Arslantürk’ün vefatı sonrası Gerede Alevîleri 

cem organize edememiş, musahiplik ritüeli-

ni gerçekleştirememiştir91. Bu durum yörede 

geleneksel Alevîlik’in çözülmesine ve inanç-

sal anlamda dönüşümlere sebep olmuştur92. 

90 Hakkında topladığımız bilgilere göre Mehmet Da-
nışman yaşadığı dönemde Gerede’deki Alevî toplulu-
ğun önderi konumundadır. 
Dikmen köyünden Ahmet Muratoğlu ve Yağdaş kö-
yünden İsmail Ayaz, Mehmet Danışman’ın saz çaldı-
ğını söylemiştir. Sarı Hafız, cemlerde âşıklık hizmetini 
de yerine getirmiştir. 

91 Koçumlar köyünden Rafet Erdem, Gerede 
Alevîlerinin son cemi, Koçumlar köyünde yaptığını 
ifade etmiştir. Bu cemde Koçumlar köyünden Hay-
rettin Çelik ve Muharrem Yılmaz kardaşlık(musahip) 
olmuştur. Koçumlar köyündeki cem, Akkaşgil 
sülalesinin(soyadı, Yürekli) evinde gerçekleşmiştir.

92 Günümüzde Gerede’deki Alevî kökenli kitlenin 
yaşadığı köylerde ikrar vermiş, musahip olmuş, kur-
ban kesmiş, cemde dede tarafından görülmüş, erkân 
çalınmış(erkândan geçmiş) talip kalmamıştır. Adı 
geçen köylerde cem yapıldığını çocukluk çağında 
görmüş birkaç kişi hayattadır. Mülakat yapılanlar 
ileri yaşlarda olup bu kişiler anne ve babalarını Alevî 
inancının ritüellerini yerine getiren kişiler olarak an-
latmaktadır. 
Yapılan görüşmelerde Gerede Alevîlerinin inançsal-
düşünsel kimliklerinin Alevîlik’ten Sünnîliğe devini-
mini tanımlayan unsurlar tespit edilmiştir. 
Gerede Alevîleri ile Sünnî topluluk arasında evlilikle-
rin 1940’lı yıllarda başlaması, yaşanan sosyal dönüşü-
mün somut örneğidir. 
Şah Kalender Velî ocaklı dedeleri ile Çitköy ve Av-
dullah mahallesindeki Gerede kökenli Şah Kalender 
Velî ocaklı talipleri, Gerede Alevîlerinin Sünnîliğe ait 
inanç pratiklerini inanç evrenlerine dahil ettiklerini 
iletmiştir. Bu yaklaşım, Gerede Alevîlerinin Alevîlik’e 
ait inanç yapılarında çözülme yaşatmıştır.
Çayörengüney köyünden Hüseyin Karadavut’un ba-
bası Hasan Karadavut, Çubuk’tan Koçumlar köyüne 

Bu sosyolojik değişim, Gerede Alevîlerinin 

yörede toplumsal hayat içerisindeki konum-

larında farklılaşma oluşturmuştur. Çubuk 

bölgesinden gelen dedelerle 1940’lı yıllarda 

irtibatlar kesilmiştir93. Gerede Alevîlerinin 

geçmişte musahiplik(kardaşlık), semah, 

muharrem orucu, nefes ve duvaz-ı imam 

okuma gibi Alevî inancı ile ilgili ritüelleri 

pratik ettikleri tespit edilmiştir94. 

gelen dedeye yörelerinde Alevî inancının çözülmeye 
başladığını, Alevî kitlenin asimilasyon yaşadığını ak-
tarmıştır

93 Dikmen köyünden Ahmet Muratoğlu, 1940’lı yılla-
rın ortasına kadar yörelerine dedelerin geldiğini ilet-
miştir.

94 Gerede’de Alevî kökenli nüfusun yaşadığı yerle-
şim birimlerinde 2008 yılında yaptığımız araştırma-
larda görüştüğümüz kişilerin anne ve babalarının 
musahip(kardaşlık) olduğu tespit edilmiştir. Dikmen 
köyünden Ahmet Muratoğlu’nun babası Rıza Mura-
toğlu, Yağdaş köyünden Hasan Aydınay ile Koçumlar 
köyünden Rafet Erdem’in babası Hasan Erdem, Dik-
men köyünden Muharrem Çakır ile Koçumlar köyün-
den Abidin Çelik’in babası Hayrettin Çelik, Koçumlar 
köyünden Muharrem Yılmaz ile Ümitköy’den Muhar-
rem Arslantürk’ün babası Halil Arslantürk, Dikmen 
köyünden Kâmil Canayakın ile Çayörengüney kö-
yünden Hüseyin Karadavut’un babası Hasan Kara-
davut, Çayörengüney köyünden Hüseyin Kalem ile, 
Çayörengüneyli Hüseyin Karadavut’un yine Çayö-
rengüney köyünden olan kayınpederi Abdurrahman 
Coşkun, Çayörengüneyli Şükrü Güler ile Koçumlar 
köyünden Muhsin Kılınçarslan’ın babası Hasan Kı-
lınçarslan, Dikmen köyünden Muharrem Aydemir ile 
kardaşlık(musahip) olmuştur. 
Ümitköy’den Muharrem Arslantürk ve 
Çayörengüney’den Hüseyin Karadavut, anne ve baba-
sının Muharrem orucunu tuttuğunu hatırlamaktadır. 
Muharrem Arslantürk çocukluğunda geçici bir süre 
için(muhtemelen mevsimlik işçi olarak) köylerine dı-
şarıdan Alevî bir aile yerleştiğini, bu aile reisinin saz 
çalmayı bildiğini, okuduğu nefes ve duvaz-ı imamlar-
la köylülere semah döndürdüğünü aktarmıştır. 
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Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaptığımız 

araştırmalarda Sele ve Kargın köyleri mer-

kezli Şah Kalender Velî Ocağı’nın Gerede 

Alevîleriyle tarihsel, inançsal bağlantısını 

gösteren veriler tespit edilmiştir. Bu bağ-

lamda Gerede’deki Alevî kitlenin çoğunlu-

ğunun Şah Kalender Velî Ocağı talibi oldu-

Çayörengüney köyünden Hüseyin Karadavut, kar-
daşlık olunduğunda kurban kesildiğini, cemlerde se-
mah dönüldüğünü bilmektedir. Hüseyin Karadavut, 
anne ve babası Emine-Hasan Karadavut’un semah 
döndüklerini söylemiştir. 
Gerede Alevîlerinde nefes, duvaz imam okuma gele-
neği olduğuna dair veriler de yöredeki alan çalışma-
larında kayıt edilmiştir. Dikmen köyünden Ahmet 
Muratoğlu, köylerindeki cemlerde okunan nefes ve 
duvaz imamların belli mısralarını bilmektedir:
“Hani bizim ile kırklar, yediler
On iki imamların kurbanıyam ben”
“Lanet Yezit’e Ali’ye küser
Yoktur onda iman eser”
Ümitköylü Muharrem Arslantürk ise aşağıda verdi-
ğimiz mısraları, geçmişte büyüklerinden sıklıkla duy-
duğunu söylemiştir:
“Eba Müslüm gelmeseydi cihana
Eşekler de çağırırdı Mervana”
Muharrem Arslantürk’ün aktardığı dizeleri Çubuk’un 
Kargın köyünde Şah Kalender Velî ocaklı dedesi Hacı 
Mehmet Büyükkuzukıran da kendisiyle gerçekleştir-
diğimiz görüşmede okumuştur. 
Çayörengüney köyünden Hüseyin Karadavut, anne 
ve babasının nefes, duvaz-ı imam bildiğini söylemiş-
tir.
Ümitköylü Muharrem Arslantürk, ceme katılanların 
musahipleriyle birlikte meydana yatırıldığını ve Ali 
Çimen(Hacı Ali) tarafından tarıklandığını söylemiştir. 
Muharrem Arslantürk’ün tarıklama şeklinde ifade et-
tiği ritüel, tarık(erkân)tan geçmedir. Bu veri, Gerede 
Alevîlerinin tarıklı(erkânlı) geleneğe bağlı olduklarını 
göstermektedir. Yapılan araştırmalar Şah Kalender 
Velî Ocağının da tarıklı(erkânlı) ocaklardan olduğunu 
ortaya koymuştur. 

ğu görülmüştür95. Gerede Alevîlerinin ocak 

aidiyeti açısından Şah Kalender Velî Ocağı 

ile irtibatlı olduğunu ortaya koyan bir diğer 

veri, tarihte Gerede bölgesinden Çubuk’a 

göç eden Alevî gruplardır. Çubuk’a bağlı 

Çitköy ve Çitköy’ün Avdullah mahallesinde 

Gerede kökenli Alevîler yerleşiktir96. Tarih-

95 Çubuk’un Kargın ve Sele köylerinde yerleşik Şah 
Kalender Velî ocaklı dedeleri Gerede bölgesinde ta-
lipleri olduğunu bilmektedir. Sele köyünden Kadir 
Kalender Dede’nin dedesi Hüseyin Kalender ile Ka-
dir Yurdakadim Dede’nin dedesi Şükrü Yurdaka-
dim, Gerede’ye dedeliğe gitmiştir. Hüseyin Kalender, 
Gerede’ye yanında kanber olarak cemlerde âşıklık 
yapması için Çubuk, Ovacık köyünden Şah Kalender 
Velî Ocağı talibi Âşık Hüseyin Kesen’i götürmüştür. 
Âşık Hüseyin Kesen, Çubuk yöresinde “Düdükçü” 
namıyla tanınmaktadır. Ovacık köyünde yaptığı-
mız görüşmelerde Âşık Hüseyin Kesen’in cemlerde 
keman(kemani) kullandığı aktarılmıştır. Âşık Hüseyin 
Kesen’in babası, Koca Hasan namlı, Hasan Kesen’dir. 
Âşık Hüseyin Kesen’in sülalesine Ovacık köyünde 
Kocahasanlar denilmektedir. 
Çubuk’un Sarıkoz köyünden Şah Kalender Velî ocak-
lı talibi, Kel Ağa lakaplı Mustafa Bozyel adlı âşık da 
Şah Kalender Velî ocaklı dedeleri ile Gerede’deki 
Alevî köylerine âşıklığa gitmiştir. Sarıkozlular, Mus-
tafa Bozyel’in keman kullandığını ifade etmiştir. Sa-
rıkozlular, Gerede’deki Alevî köylerinden, Sarıkoz’a 
cemlerde âşıklık yapmak için âşıkların geldiğini de 
aktarmıştır.  Sarıkoz köyü Alevîleri, Geredeli âşıkların 
keman çaldığını belirtmiştir.

96 Çitköy ve Avdullah mahallesindeki Gerede kökenli 
Alevîlerin ataları Gerede’nin Koçumlar köyünden göç 
ederek önce Çubuk’un Sarıkoz köyüne yerleşmiştir. 
Belli bir süre sonra Sarıkoz’dan ayrılan Geredeliler,  
Çitköy’e ve oradan da Avdullah mahallesine dağıl-
mıştır. 
Gerede’nin Koçumlar köyünden ayrılan Velî, Musta-
fa ve Zeynep adlı üç kardeş önce Çubuk’un Sarıkoz 
köyüne yerleşmiştir. Sarıkoz köyünde iki yıl çobanlık 
yaptıktan sonra Çitköy’e göç etmişlerdir. O dönem-
de Avdullah mahallesinde Mahmut adlı biri, eşiyle 
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sel süreç içerisinde Gerede’deki Alevîler ile 

Çitköy ve Avdullah mahallesinde yerleşik 

Alevî grup arasında dinamik şekilde devam 

eden inançsal, sosyal, kültürel ilişkiler yakın 

zamanda çözülmüştür97. Çitköy ve Avdul-

yaşamaktadır. Avdullah’da başka yerleşim yoktur. 
Mahmut’un ölümü üzerine Mustafa, Mahmut’un ha-
nımı ile evlenerek, Avdullah mahallesine yerleşmiştir. 
Çolak lakaplı Mustafa’nın dört oğlu ve bir kızı olmuş-
tur. Oğullarının adı Hasan, Ali, İsmail ve Hüseyin’dir. 
Hasan’ın soyundan gelenler, Ercan, Yücel ve Yurda-
kadim; Ali’nin soyundan gelenler, Temel; İsmail’in 
soyundan gelenler, Kaya ve Öztaş; Hüseyin’in so-
yundan gelenler Özbek soyadlarını almıştır. Mustafa, 
kızını da Çitköy’den Gerede kökenli olmayan biriyle 
evlendirmiştir. Çitköy’deki Topallar sülalesinden 
olan damadını iç güveyi olarak Avdullah mahallesine 
yerleştirmiştir. Avdullah mahallesinde Şirin soyadını 
taşıyanlar Mustafa’nın kızının soyundan gelmekte-
dir. Avdullah mahallesindeki nüfusun(Şirin soyad-
lılar hariç) tamamı Mustafa’nın soyundandır. Çolak 
Mustafa’nın soyundan gelen Avdullah mahallesinde-
ki Alevîlere geçmişte İciroğlu denildiği gibi Çıtaklar 
ifadesi de kullanılmaktadır. 
Koçumlar köyünden göç eden kardeşlerin en büyü-
ğü Velî ise Çitköy’de kalmıştır. Çitköy’de Köseler 
olarak anılan sülale, Velî’nin soyundan gelmektedir. 
Velî’nin Satılmış, İbrahim ve Kezban adlı üç çocuğu 
olmuştur. Satılmış’ın soyundan gelenler, Fer ve Bal-
kılıç; İbrahim’in soyundan gelenler Elvan ve Sayıdan 
soyadlarını almıştır. Velî, kızı Kezban’ı, Avdullah 
mahallesinden Ali Koca lakaplı Ali Temel ile evlen-
dirmiştir. 
Velî ve Mustafa’nın kızkardeşleri Zeynep ise Çitköy-
lü, Abazakocalar sülalesine gelin gitmiştir. 
Çitköy ve Avdullah mahallesi nüfusunun tamamı, 
Şah Kalender Velî Ocağı talibidir. 
Çitköy’de Çolak Mustafa’nın yaptırdığı bir çeşme var-
dır. Bu çeşme Çolak’ın Pınar adıyla anılmaktadır. 

97 Çitköy ve Avdullah mahallesindeki Gerede kö-
kenliler, Gerede’nin Koçumlar ve Güney adlarıyla iki 
Alevî köyü olduğunu bilmektedir.  
Çitköylü Ahmet Balkılıç, Gerede’de altı köyde Şah 
Kalender Velî Ocağı talibi Alevî kökenli topluluğun 

yaşadığını büyüklerinden duymuştur. 
Geredeli Alevîlerin Çitköy ve Avdullah’daki akraba-
ları ile irtibatları yakın döneme kadar devam etmiştir. 
Çitköy ve Avdullah mahallesinden belli kişiler 
Gerede’nin Koçumlar köyüne ziyarete gitmiştir. 
Karaağaç köyüne Avdullah’tan gelin gelen Satı 
Güler’i Gerede’den akrabalarının ziyaret ettiğini, 
Karaağaç köyünden İbrahim Çelik hatırlamaktadır. 
İbrahim Çelik, Satı Güler’e misafi r olan Geredelile-
rin Avdullah’taki yakınlarını ziyarete gittiklerini de 
aktarmıştır. Satı Güler, Karaağaç’ta Milazımgil diye 
anılan sülalenin Ağıllar kolundan Ağılların Haydar 
namıyla tanınan Haydar Güler’in eşidir. 
Karaağaç köyünde yaşayan Fatma Sevgilican da 
Avdullah’tan gelin gelmiştir. Satı Güler, Fatma 
Sevgilican’ın halasıdır. Fatma Sevgilican, babası İbra-
him Ercan’ın, Gerede’ye akrabalarını ziyarete gittiğini 
hatırlamaktadır. Fatma Sevgilican, İbrahim Ercan’ın, 
Gerede’den döndüğünde tanıdıklarına, Gerede’den 
tarak hediye getirdiğini aktarmıştır. 
Çitköylü Ahmet Balkılıç da Nalbant olarak tanınan 
İbrahim Ercan’ın Gerede’ye akrabalarını ziyarete git-
tiğini söylemiştir. 
Geredeli Alevîlerin tarak imalatı ve ticareti ile ilgilen-
diklerini gösteren belli bilgiler Meşeli köyündeki saha 
çalışmamızda tespit edilmiştir. 
Meşeli köyünden Kadir Kaderoğlu, 1955-60’lı yıllarda 
Gerede’de yerleşik Şah Kalender Velî Ocağı talibi belli 
kişilerin Çubuk çevresine tarak satmaya geldiğini ve 
Meşeli’de misafi r olduklarını hatırlamaktadır. Kadir 
Kaderoğlu, Geredeli tarak satıcılarının tarak üretimin-
de kullanmak üzere Çubuk’un köylerinden manda 
boynuzu topladıklarını aktarmıştır. Kadir Kaderoğlu, 
Meşeli’ye tarak satmaya gelen Geredeli Alevîlerden 
birinin adını İdris olarak vermiştir. 
Ovacık köyünden Ali Muharrem Kesen de Gerede’den 
yörelerine tarak satıp manda boynuzu toplama-
ya gelenleri hatırlamaktadır. Ali Muharrem Kesen, 
Gerede’li tarak satıcılarının Alevi inançlı ve Şah Ka-
lender Velî Ocağı talibi oldukları hakkında bilgi sahibi 
değildir.
Gerede Alevîleri, Ankara’nın, Karaşar bölgesinde yer-
leşik Alevîlerle de inançsal, kültürel ilişkiler geliştir-
miştir. Bu irtibatın temelinde her iki yörenin de Şah 
Kalender Velî Ocağı’nın etkinlik sahasına dahil olması 
bulunmaktadır. 
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lah mahallesinde yerleşik Gerede kökenli 

Alevî topluluk, Şah Kalender Velî Ocaklı 

dedeleri ile Gerede’deki ocaklı talip toplulu-

ğu arasındaki son dönem ilişkiler hakkında 

belli bilgileri günümüze kadar aktaragel-

miştir98. Çubuk ilçesindeki Alevî köylerinde 

yerleşik Alevîlerle yapılan görüşmelerde de 

Gerede’deki Alevîlerin Şah Kalender Velî 

Ocağı ile bağlantılarına ait belli bilgiler tes-

pit edilmiştir99.

Çubuk ilçesinde gerçekleşen alan çalış-

malarıyla Kargın köyünde de Gerede kö-

98 Avdullah mahallesinde yerleşik Hüseyin Özbek, 
Gerede’deki Şah Kalender Velî ocaklı taliplerinin ya-
şadığı köylere dedelik için son olarak Çubuk’un Kar-
gın köyünden Hamdi Kuzukıran’ın gittiğini aktarmış-
tır. 

99 Çubuk’un Ovacık köyünden ve Şah Kalender Velî 
Ocağı taliplerinden Ali Muharrem Kesen, Gerede’ye 
gerçekleştirdiği bir seyahat sırasında yaşadıklarını 
Ovacık köyünde yaptığımız alan çalışmasında tarafı-
mıza iletmiştir. 
Ali Muharrem Kesen ticarî bir iş için 1972-73 yıllarında 
Gerede’ye gider. Akşam konaklamak için Gerede’de 
bir otele yerleşen Ali Muharrem Kesen, otelde sakallı, 
yaşlıca biriyle tanışır. Yaşlı kişi, kendisinin Geredeli 
olduğunu söyler. Geredeli, Ali Muharrem Kesen’e, 
nereli olduğunu sorar. Ali Muharrem Kesen, Anka-
ra, Çubuklu olduğunu iletir. Bunun üzerine Geredeli, 
kendilerinin Alevî olduğunu, bağlı oldukları dede-
lerin Çubuk’un Sele köyünde yaşadığını ifade eder. 
Köylerine dede olarak son gelen kişinin Sele köyün-
den Kör Şıh namlı dede olduğunu belirtir. Kör Şıh’ın, 
Gerede’deki taliplerine bir sebepten dolayı kırılıp 
daha sonra Gerede’ye dedelik için gelmediğini söy-
ler. Geredeli, Kör Şıh namlı dededen sonra yörelerine 
başka dede gelmemesinden dolayı asimile olduklarını 
aktarır. Geredeli Alevî, Ali Muharrem Kesen’e köyle-
rindeki cemlerin kendi evinde yapıldığını, hâlâ cem-
lerde kullanılan yasavur değneklerinin durduğunu 
anlatmıştır. 

kenli Alevî toplulukların yaşadığı ortaya 

çıkarılmıştır100. Kargın köyündeki Gerede 

kökenli sülaleler de Şah Kalender Velî Oca-

ğı talibidir. 

Gerede Alevîleri ile Seyyid Hacı Ali 

Turabî Ocağının da inançsal ve tarihsel 

bağlantıları vardır. Çubuk’un Demirci, 

Şabanözü’nün Mart ve Kutluşar köylerinde 

yerleşik Seyyid Hacı Ali Turabî Ocağı talip-

leri arasında Gerede kökenli aileler bulun-

maktadır101. 

100 Çubuk’un Kargın köyündeki Mırsagil 
sülalesi(soyadı, Erdoğan), Potuklar sülalesi(soyadı, 
Demirhan) ve Keleşler sülalesi(soyadı, Kemikkıran) 
Gerede kökenlidir. Üç aile birbiriyle akraba olup Şah 
Kalender Velî Ocağı talibidir. 

101 Demirci köyünde yerleşik Bozkurtlar sülalesi, Ge-
rede kökenlidir. Zaman içerisinde Demirci köyündeki 
Bozkurtlar sülalesi Boslar olarak anılmaya başlamış-
tır. Bu sülale, Demirci köyünde İsaçavuşlar olarak da 
tanınmaktadır. Günümüzde Bozkurtlar sülalesi için 
Boslar ve İsaçavuşlar tabirlerinin ikisi de kullanılmak-
tadır. Boslar sülalesi, Gerede’den göç ederek Demirci 
köyüne yerleşen İsa, Musa ve Kara Mehmet adlı üç 
kardeşin soyundan oluşmaktadır. Demirci köyündeki 
Boslar sülalesinin soyadı, Gökoğlu’dur. Gökoğlu aile-
si mensupları, Arif Gökoğlu’nun oğlu Tevfi k Gökoğlu 
ile beraber Gerede’ye akrabalarını ziyarete gittiğini 
hatırlamaktadır. 
Mart köyündeki Geredeli’nin Musagiller sülalesi Ge-
rede kökenlidir. Gerede’den göç ederek Mart köyüne 
yerleşen kişi, Geredeli Musa’dır. Musa’nın eşinin adı 
Kezban olup Mart köyünde Geredeli Kezban olarak 
tanınmaktadır. Mart köyünde Geredeli Musa’nın ai-
lesine Musagiller de denilmektedir. Musagiller süla-
lesinin soyadı, Rahimoğlu’dur. Daha sonra kimileri 
Rahimoğlu soyadını değiştirip Akbayıroğlu soyadını 
almıştır. Musagiller sülalesinden Musa Rahimoğlu, 
babasının adının Ali, dedesinin adının İsmail olduğu-
nu aktarmıştır. İsmail Rahimoğlu, Geredeli Musa’nın 
oğludur. İsmail Rahimoğlu’nun Gerede’deki akraba-
ları ile ilişkilerini devam ettirdiği, karşılıklı mektup-
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Bolu’nun, Gerede ve Karabük’ün Ova-

cık ilçesinde yerleşik Alevî kökenli topluluk-

ların varlığı, Çankırı’nın Şabanözü ve Orta 

ilçeleri ile Ankara’nın Çubuk ilçesi merkezli 

Alevî inanç-dede ocaklarının tarihsel süreçte 

etkinlik sahalarının Batı Karadeniz bölgesi-

ne kadar ulaştığını göstermektedir. Nitekim 

Bolu’nun Mengen ve Zonguldak’ın Devrek 

ilçelerinde XVI. yüzyılda Kızılbaş topluluk-

larının yerleşik olduğu, inançsal kimlikleri 

dolayısıyla dönemin yönetimi tarafından 

takip edildikleri bilinmektedir(Hezarfen 

vd, 2000:219). Mengen çevresinde gerçekle-

şen alan çalışmalarında tespit edilen kültür 

ve inanç unsurlarının Alevî inancının belli 

özelliklerini günümüze kadar ulaştırdığı 

görülmüştür102. Bolu’nun Yeniçağa ilçesinin 

laştığı bilinmektedir. İsmail Rahimoğlu, torunu Musa 
Rahimoğlu’na Gerede’deki akrabalarının su değirme-
ni olduğunu söylemiştir. İsmail Rahimoğlu, Gerede’ye 
akrabalarını ziyarete gitmek istemiş; fakat bu isteğini 
gerçekleştiremeden vefat etmiştir. 
Kutluşar köyünde yerleşik Hoşşuklar sülalesi Gerede 
kökenlidir. Hoşşuklar sülalesi aslen Mart köyünden-
dir. Musagiller ailesine mensup olan Hoşşuklar Mart 
köyünden Kutluşar köyüne göç etmiştir. Hoşşukların 
soyadı, Rahimoğlu iken daha sonra Zaimoğlu olarak 
değişmiştir. 

102 Mengen’de adıyla anılan köyde türbesi bulunan 
Baba Hızır, Horasan erenlerinden biridir. Sözlü bilgi-
ler XIII. yüzyılda yaşadığını göstermektedir. 
Türbe yöredeki önemli adak, ziyaret ve inanç merkez-
lerindendir. Babahızır köyü ve Mengen yöresi ile il-
gili sosyal-tarihsel profi l, Alevî kültürünün yapılarını 
içermektedir(Onan, 2003:163). 
Mengen’in Ağacalar köyüne bağlı Sarıkızlar mahalle-
sinde Sarıkız türbesi bulunmaktadır. Köylülere göre 
Sarıkız bir Türkmen kızı olup Gökçesu beldesine ya-
kın Küçükkuz köyünün Karageyikler mahallesinden-
dir. İnanışta Sarıkız, her gün Gökdağ’daki, Erenler 
doruğuna giderek geyikleri sağmaktadır. Kızlarının 

Şahnalar köyünden Dertli gibi yetkin bir 

Alevî, Bektaşî aşığın yetişmiş olması da yine 

Batı Karadeniz Alevîliğinin tarihsel süreci 

içerisinde ele alınmalıdır103. 

İç Anadolu’dan başlayıp Batı 

Karadeniz’e varan yerleşkede çevrel gücü-

nü oluşturan Çankırı merkezli Alevî inanç-

dede ocaklarının tarihsel merkezi Şabanözü 

bölgesidir. Günümüzde de Çankırı ilinde 

Alevî inançlı toplulukların toplandığı bölge, 

Şabanözü’dür. Şabanözü’nün belli köylerin-

de Alevî inancı, kurum ve ritüelleriyle varlı-

ğını sürdürmektedir. 

Alevî ve Sünnî inançlı toplulukların be-

raber yaşadığı Mart köyünde Horasan eren-

lerinden Seyyid Hacı Ali Turabî’nin türbe-

si bulunmaktadır.  Seyyid Hacı Ali Turabî, 

Çankırı merkezli üç Alevî inanç-dede ocağın-

dan adıyla anılan ocağın ve Mart köyünün 

her gün dağa çıkması Sarıkız’ın anne ve babasını te-
dirgin eder. Sarıkız, yine bir gün Gökdağ’a gittiğinde 
babası tarafından takip edilir. Sarıkız, Erenler doru-
ğuna vardığında babası gizlenerek kızını gözetlemeye 
başlar. Babası, Sarıkız’ın yanına geyiklerin toplandı-
ğını görür. Sarıkız, geyiği sağarken geyik, Sarıkız’ın 
babasını fark eder ve süt dağarcığını(bakraç) devirir. 
Sarıkız da: “Eli kolu yana gelesice” şeklinde seslenir. 
Sarıkız, arkasına döndüğünde babasının taşa dönüş-
tüğünü görür. 
Sarıkız ile ilgili inanışlar özellikle Tahtacı Alevîlerde 
güçlü bir şekilde yaşamaktadır. Her yıl Balıkesir, Ed-
remit, Kazdağı’ndaki Sarıkız makamı, Tahtacı Alevîler 
tarafından ziyaret edilmektedir. 

103 Dertli’nin asıl adı İbrahim’dir. XVIII. yüzyılın ikin-
ci yarısı ile XIX. yüzyılın ilk yarısı arasında yaşamıştır. 
Yeniçağa ilçesinin Şahnalar köyündendir. Mezarı kö-
yünün alt tarafında eski Ankara-İstanbul karayoluna 
bitişiktir. Dertli’nin soyundan gelen aileler günümüz-
de Şahnalar köyünde yaşamaktadır.  
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kurucusudur. Seyyid Hacı Ali Turabî ocaklı 

dedeleri, Seyyid Hacı Ali Turabî’nin yöreye 

Çankırı üzerinden geldiğini, ilk olarak Erdu-

ran dağına yerleşmek istediğini, daha sonra 

Mart köyünün bulunduğu bölgeye gelerek 

köyü kurduğunu aktarmıştır104. Seyyid Hacı 

Ali Turabî ocaklı dedeleri, Turabî Dede’nin 

yöreye gelişi ve Mart köyünün kuruluşu ile 

ilgili sözlü bilgilere sahiptir105. Mart köyün-

deki Alevî topluluk, Seyyid Hacı Ali Turabî 

ocaklı dede ve taliplerinden oluşmaktadır. 

104 Seyyid Hacı Ali Turabî ocaklı dedeleri Erduran 
dağının doruğunda Seyyid Hacı Ali Turabî dahil yedi 
Horasan ereninin buluşup muhabbet etmesi nedeniy-
le dağın adının Erduran olarak anıldığını iletmiştir. 
Erduran dağının günümüzdeki adı Eldivan dağıdır. 
Tarih boyunca Mart köyündeki Alevî topluluk, Sünnî 
komşuları ile beraber yağmur duası için Erduran dağı-
nı ziyaret etmiştir. Martlılar, Erduran’a yağmur duası 
ritüeli için çıktıklarında Kocaçam ve Erduran dağının 
zirvesini ziyaret edip dua etmektedir. Erduran’da Mart 
köyündeki her sülalenin konak yeri bulunmaktadır. 
Yağmur duası için Erduran’a çıkıldığında, her sülale 
kurbanını kesip kendi konak yerinde pişirmektedir. 
Mart köylüleri şayet o yıl yağmur düzenli yağmışsa 
aynı ritüeli şükrencelik için gerçekleştirmektedir. 
İlkbahar mevsiminde Erduran’a yağmur duası için 
çevre köylerde ziyaret düzenlemektedir. Eldivan il-
çesine bağlı Hisarcık köyündeki Alevîler köyden göç 
etmeden önce, yüzyıllar boyunca köydeki Sünnî kom-
şuları ile aynı ritüeli gerçekleştirmek için Erduran’a 
ziyarete gitmiştir. 

105 Ocaklı dedelere göre, Seyyid Hacı Ali Turabî, Er-
duran dağına geldiğinde bölge ağır bir kış yaşamak-
tadır. Bu sebeple Turabî Dede, Erduran dağında yaşa-
yamayacağına karar verir. Seyyid Hacı Ali Turabî, Er-
duran dağından bugünkü Mart köyünün bulunduğu 
mevkiiye baktığında bölgeyi yeşillikler içinde görür. 
Turabî Dede, “Burası Mart ayı gibiymiş” diyerek Mart 
köyünün olduğu yere yerleşmeye karar verir. Ocaklı-
lara göre köy adını Seyyid Hacı Ali Turabî ile ilişkilen-
dirilen bu anlatıdan almaktadır.

Günümüzde Mart köyünde  Seyyid Hacı 

Ali Turabî ocaklı dede aileleri yerleşiktir. 

Mart kökenli Seyyid Hacı Ali Turabî ocaklı 

talip aileleri köyden göç etmiştir106. Mart kö-

yündeki Seyyid Hacı Ali Turabî’nin türbesi 

yöre Alevîleri için önemli bir ziyaret ve adak 

merkezidir.

Şabanözü’ne bağlı Karahacı köyü nüfu-

sunun tamamı Alevî inançlıdır107. Köydeki 

Alevî kitle, Seyyid Hacı Ali Turabî Ocağı 

talibidir. Karahacı köyündeki bir aile ise 

Sultan Samutlu Ocağı talibidir108. Bu aile, 

vekâleten Seyyid Hacı Ali Turabî ocaklı de-

delerine bağlanmıştır. Karahacı köyünde 

Seyyid Hacı Ali Turabî Ocağı dedelerin-

den Mehmet Dedeoğlu’na ait bir türbe var-

dır. Ayrıca Üsü Baba ve Kuzu Baba adlı iki 

kutsal mekân bulunmaktadır. Üsü Baba ve 

Kuzu Baba birer mezardır. 

Özbek köyü nüfusu da Alevî inanç-

lıdır109. Özbek köyünün tamamına yakını 

Seyyid Hacı Ali Turabî Ocağı talibidir. Öz-

106 Mart köyü kökenli Seyyid Hacı Ali Turabî ocaklı 
talip ailelerinin soyadları, Rahimoğlu, Akbayıroğlu, 
Koçyiğit ve Evlialioğlu’dur.

107 Anadolu’daki konar-göçer topluluklar arasında 
Karahacı, Karahacılar, Karahacılı, Karahacılu adları-
nı taşıyan bir topluluk bulunmaktadır. Bu kitle Ken-
gırı Sancağı da dahil Anadolu’nun farklı bölgelerine 
dağılmıştır(Türkay, 2001: 404).

108 Sultan Samutlu Ocağı talibi Aksoy soyadlı aile as-
len Çorum’un Çağşak köyünden olup göçle Karahacı 
köyüne yerleşmiştir.

109 Tarihi belgelerde Anadolu’da Özbek, Özbeğ, Öz-
bekler, Özbeğler ve Özbek Obası olarak adlandırılan 
bir Yörük topululuğu yer almaktadır. Bu kitle Bursa, 
Balıkesir, Menemen ve Denizli bölgelerinde iskân ol-
muştur.Türkay, 2001: 531).
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bek köyünde Hisarcık köyü kökenli olan 

Kocamüslümler sülalesi(soyadı, Karaböcek) 

ise Seyyid Hacı Muradî Ocağı talibidir. Öz-

bek köyünde, Kurtsivrisi mahallesinden göç 

etmiş Şah İbrahim Velî Ocağı talibi bir aile 

de vardır. Özbek köyünde Hanifi oğulları ola-

rak anılan bir sülale yaşamaktadır110. Hanifi -

oğulları ailesinin dip dedesi olan Hanifi oğlu 

bölgeye, Seyyid Hacı Ali Turabî ile beraber 

gelmiştir. Hanifi oğulları, Özbek köyünde 

baba ailesi olarak kabul edilmektedir. Öz-

bek köyünde Özbek Tekke adıyla kutsal bir 

mekân vardır. Özbek Tekke büyük bir ağacın 

altındaki üç mezardan oluşmaktadır. Özbek 

Tekke’de ayrıca Seyyid Hacı Ali Turabî Oca-

ğı dedelerinden Kâzım Dedeoğlu ile Hani-

fi oğulları sülalesinden Mehmet Baba’ya ait 

birer mezar bulunmaktadır. Kâzım Dedeoğ-

lu, 1974 yılında Özbek köyünde, cemde ve-

fat etmiştir. Özbek köyünün Kurtsivrisi(halk 

arasında Değirmencievi) adlı bir mahallesi 

vardır. Kurtsivrisi nüfusunun da tamamı 

Alevî inançlıdır. Kurtsivrisi mahallesinde 

Şah İbrahim Velî, Hasan Dede ve Seyyid 

Hacı Ali Turabî ocaklarına bağlı talip aile-

leri yaşamaktadır. Kurtsivrisi mahallesinde 

Seyyid Hacı Ali Turabî Ocağı dedelerinden 

Hasan Dedeoğlu ile Şah İbrahim Velî Ocağı 

dedelerinden Hacı Ali Güneşligün’e ait iki 

mezar bulunmaktadır111. 

110 Özbek’teki Hanifi oğulları sülalesi, Develî ve Ço-
lak soyadlarını taşımaktadır. Çolak kolunun soyu tü-
kenmiş olup Develî kolunun soyu devam etmektedir.

111 Hasan Dedeoğlu 1981 yılında Kurtsivrisi’nde, 
cemde vefat etmiştir. Hasan Çavuş namıyla tanınmak-
tadır. Hacı Ali Güneşligün Dede ise Çorumlu’dur.

Şabanözü ilçesine bağlı bir diğer Alevî 

köyü, Kutluşar’dır. Nüfusun tamamı Alevî 

inançlıdır. Köyde çoğunluklu olarak Seyyid 

Hacı Muradî Ocağı talibi yaşamaktadır. Ay-

rıca Seyyid Hacı Ali Turabî ve Şah Kalender 

Velî ocaklarının talipleri de bulunmaktadır. 

Köydeki İmamoğlu sülalesi(soyadı, İmamoğ-

lu) ise Pir Sultan Ocağı talibidir112. İmamoğlu 

sülalesi vekâleten Seyyid Hacı Muradî Oca-

ğına bağlanmıştır. Kutluşar köyünde Seyyid 

Hacı Muradî ile Horasan’dan beraber geldi-

ği kabul edilen Arap Ali’nin soyuna men-

sup aileler de yaşamaktadır113. Arap Ali’nin 

soyu, Seyyid Hacı Muradî Ocağı’nda baba 

ailesi olarak bilinmektedir. Kutluşar köyün-

de Seyyid Ali Sultan(Kızıldeli)a atfedilen bir 

türbe vardır. Köy arazisi içerisinde Seyyid 

Hacı Ali Turabî Ocağı dedelerinden Yah-

ya Dede’ye ait bir türbe de bulunmaktadır. 

Köy mezarlığında ise Seyyid Hacı Ali Turabî 

Ocağı dedelerinden Yusuf Dedeoğlu’na ait 

bir mezar yer almaktadır. 

Göldağı köyünün nüfusu da Alevî 

inançlı topluluklardan oluşmaktadır. 

Göldağı’nda Seyyid Hacı Ali Turabî ve Sul-

tan Samutlu ocaklarının talipleri yerleşiktir. 

Göldağı köyünde Sultan Samutlu Ocağı de-

delerinden Samutoğlu Ali Haydar Dede’nin 

türbesi bulunmaktadır114. 

112 İmamoğlu sülalesinin ocak dedeleri Çorum, Ala-
ca, Çomar köyündedir. Köyün yeni adı Yeşilyurt’tur.

113 Arap Ali’nin soyundan olup Kutluşar’da yerle-
şik aileler İbişoğlu, Teberoğlu, Sultanoğlu, Şengül, 
Kâhyaoğlu ve Kılınçoğlu soyadlarını taşımaktadır. 

114 Ali Haydar Ocak, Çorum, Alaca, Harhar köyün-
dendir. 1908-1944 yılları arasında yaşamıştır. Baba-
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Bulgurcu köyü, Şabanözü ilçesinde 

Alevî inançlı kitlenin yaşadığı bir diğer 

köydür. Nüfusun tamamı Alevî inançlıdır. 

Bulgurcu’da Seyyid Hacı Muradî Ocağı dede 

ailesi yaşamaktadır. Bulgurcu’da ayrıca 

Seyyid Hacı Muradî, Seyyid Hacı Ali Turabî 

ve Mehemmed Abdal ocaklarına bağlı talip 

aileleri de bulunmaktadır. Bulgurcu’da,  Er-

gayip adı verilen ve kutsal kabul edilen bir 

mezar vardır. Ayrıca köy okulunun yakı-

nında Pir Sultan Ocağı mensubu bir dede-

nin mezarı vardır. Bulgurcu’da, Seyyid Hacı 

Muradî ocaklı dedelerine ait mezarlıkta, 

Seyyid Hacı Ali Turabî Ocağı dedelerinden 

Haydar Dedeoğlu, Yahya Dedeoğlu ve Velî 

Özdemiroğlu’nun mezarları bulunmakta-

dır. 

Çapar köyünde de Alevî inançlı toplu-

luklar yaşamaktadır115. Köy halkı Mehem-

med Abdal Ocağı talibidir. Kalenderler sü-

lalesi aslen Garip Musa Ocağı talibidir116. 

Bu aile de Mehemmed Abdal Ocağı dede-

lerine talip olmuştur. Çaparlılar atalarının 

Suriye’den göç eden Cabiroğlu aşiretine 

sının adı Hüseyin, annesinin adı Külpeş Ana’dır. 
Harhar köyündeki Sultan Samutlu Ocağı dede ailesi, 
Alaca’nın Küçükkeşlik köyünden Harhar’a göç etmiş-
tir. 

115 Çapar, Çaparlı, Çaparlu, Çaparbeğli, Çaparbeğlü 
adlarını taşıyan Yörük kökenli topluluk Adana, Ke-
mah, Ercincan bölgelerinde iskân olmuştur.(Türkay, 
2001:249).

116 Dip dedeleri Kuru Ali namı ile tanınan Kalen-
derler sülalesi, Garip Musa Ocağı talibidir. Kuru Ali, 
Kalender Erdoğan’ın babasıdır. Çapar’da, Erdoğan 
soyadlı iki aileden biri bu aile iken diğeri, İshaklar sü-
lalesine bağlıdır. 

mensup olduğunu ifade etmektedir117. Köy 

halkının yöreye Cabbar Baba önderliğinde 

geldiği ve köyü Cabbar Baba’nın kurduğu 

kabul edilmektedir118. Çapar’da kutsal kabul 

edilen mekânların başında Cabbar Baba’ya 

ait mezar gelmektedir. Cabbar Baba mezarı 

önemli bir adak ve ziyaret merkezidir. Sa-

tıkız Tekke, Kızlar Tekkesi ve Isıtma(Sıtma) 

Evliyası köydeki diğer ziyaretlerdir. Üç yer 

de birer mezardan oluşmaktadır. 

1962’li yıllara kadar insanların yaşadı-

ğı Çiğdemli(Kötüköy) köyünde de Alevî ve 

Sünnî inançlı topluluklar beraber yaşamış-

tır. Günümüzde Çiğdemli köyünde hiç kim-

se yaşamamaktadır. Çiğdemli köyündeki 

Alevî kitle Özbek kökenli olup Seyyid Hacı 

Ali Turabî Ocağı talibidir. Çiğdemli Alevîleri 

göç ederek Ankara’ya yerleşmiştir. 

Eldivan ilçesine bağlı Hisarcık köyünde 

de 1967’li yıllara kadar Alevî ve Sünnî inanç-

lı topluluklar beraber yaşamıştır. 1967’den 

sonra köydeki Alevî kitle Ankara’ya göç et-

miştir. Köyün günümüzdeki nüfusunun ta-

mamı Sünni inançlıdır. Hisarcık’lı Alevîler, 

Seyyid Hacı Ali Turabî, Seyyid Hacı Muradî 

ve Cibali Sultan ocaklarına bağlı talip toplu-

luklarından oluşmaktadır. Tarihî kayıtlarda 

Hisarcık köyünde, XVI. yüzyılın ikinci yarı-

117 Caber, Caberli, Caberlü, Cabirli, Cabirlü, Ca-
ber  Türkmânı olarak adlandırılan Türkmen top-
luluğu Anadolu’nun farklı bölgelerinde iskân 
olmuştur(Türkay, 2001:32, 66, 228, 229).

118 Çaparlılar, Cabbar Baba’yı Horasan erenlerinden 
kabul etmektedir. Mehemmed Abdal ocaklı dedeleri 
Cabbar Baba’nın Mehemmed Abdal’ın musahibi oldu-
ğunu iletmiştir. Çapar köyünün eski adı Cabbar’dır. 
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sında, Erdebil Dergâhı ile irtibatlı Alevî top-
lulukların yerleşik olduğu ve merkezî yöne-
tim tarafından kontrol altında tutuldukları 
görülmektedir(Avcı, 2006: 247). Hisarcık 
köyü arazisinde Sarıkız ve Sığrıncak adlı iki 
kutsal mekân vardır. İki ziyarette de birer 
mezar bulunmaktadır. Sarıkız ziyaretinde 
bir meşe, Sığrıncak’da ise bir çam ağacı yer 
almaktadır. 

Çankırı Alevîliğinin önemli parça-
larından biri ise il merkezinde yerleşik 
Alevîlerdir. Çankırı-Alibey mahallesindeki 
Alevî topluluk, Koçu Baba Ocağı talibidir119. 
Alibey mahallesindeki Alevilerin çoğunlu-
ğu 1950’li yıllardan itibaren Ankara, İstan-
bul, Karabük ve Kırıkkale illerine göç etmiş-
tir. Günümüzde mahallede az sayıda Alevi 
inançlı aile yaşamaktadır. 

Çankırı bölgesinde gerçekleşen alan 
çalışmalarımızda Kızılırmak ilçesine bağlı 
Karamürsel köyünde de Alevî inançlı top-
lulukların yerleşik olduğu tespit edilmiştir. 
Karamürsel köyünde Alevî, Sünnî inançlı 
topluluklar beraber yaşamaktadır. Karamür-
sel köyünde Çorum, Sungurlu’nun Azak 
köyünden gelme Dedemoğlu Ocağı’nın 

mensubu dede ailesi bulunmaktadır120. De-

119 Alibey mahallesi kökenli Aleviler aynı soydan 
olup Elekçi Baba’nın neslinden gelmektedir. Alibey 
mahallesi Alevilerine göre Elekçi Baba, Koçu Baba ile 
çağdaştır. Elekçi Baba, Koçu Baba’ya 800 yıl önce ikrar 
verip talip olmuştur. 

120 Karamürsel köyünde yerleşik Dedemoğlu Oca-
ğı dedelerinin soyadı Çayan’dır. Karamürsel kö-
yünde yerleşik Hamza Çayan Dede aslen Çorum 
Sungurlu’nun Azak köyünden olduklarını ifade et-
miştir. 
Hamza Çayan, Azak’taki Dedemoğlu Ocağı dedeleri-

demoğlu ocaklı dede ailesinin dışındaki 

Alevî toplulukta ocak aidiyet bilinci kaybol-

muştur.

Çankırı yöresindeki Alevî inanç-dede 

ocaklarının ritüel uygulamaları ve Alevî 

topluluğun temsil ettiği inançsal profi l son 

derece önemlidir. Çankırı Alevîleri, tarihsel-

geleneksel inanç pratiklerini günümüze ka-

dar korumuştur. Yörede sürdürülen cemler, 

cemde gerçekleştirilen on iki erkân, on sekiz 

hizmet, görgü, erkândan geçme, musahiplik 

ve dâr ritüelleri bilimsel açıdan analiz edil-

mesi gereken verilerdir. Bölge Alevîlerinin 

cemde pratik ettiği musahip hutbesi, dâr 

duası gibi sözlü ve yazılı kaynaklar kayıt al-

tına alınmalıdır.

Çankırı merkezli Alevî inanç-dede 

ocaklarının diğer Alevî inanç-dede ocak-

ları ile inançsal, kurumsal ilişkisi, tarihsel 

Alevîliğin el ele el Hakk’a şeklinde ifade et-

tiği örgütlenişin en önemli örneklerinden 

biridir. Çankırı Alevîleri, Alevî inanç-dede 

ocaklarının temel statüleri olan ocaklı dede-

ocaklı talip bağlantısını da sürdürmektedir. 

Bölgede ocak kurumunun fonksiyonları-

nı koruması; başta cem olmak üzere, Alevî 

inancına ait uygulamaların geleneksel çizgi-

de devam etmesini sağlamaktadır. 

nin üç köye dağıldığını aktarmıştır. Kasım Dede’nin 
Oraf’a, Mehmet Dede’nin Karamürsel’e, Dedemoğ-
lu Ocağına bağlı bir dede ailesinin de Sungurlu’nun 
Oyaca köyüne yerleştiğini belirtmiştir.
Hamza Çayan, dedelik görevini ailelerinden en son 
Mıstık Dede’nin yaptığını söylemiştir. Mıstık Dede, 
Azak’tan Karamürsel’e göç eden Mehmet Dede’nin 
oğludur. Mıstık Dede, Hamza Çayan’ın ise dedesidir. 
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AKKIRIK KÖYÜNDE TESPİT EDİLEN İNANÇ 

UNSURLARININ SOSYOLOJİK ANALİZİ

THE SOCIOLOGICAL ANALYSES ON COMPONENTS OF 

BELIEF IN AKKIRIK VILLAGE

Mustafa DAĞIDIR1

ÖZET

Bu çalışma, sosyoloji bölümü bitirme 

çalışması olarak, Alevilik inancının İnanç-

Dede Ocağı merkezli olarak Akkırık köyü 

örneği üzerinden değerlendirilmesini içeren 

çalışmamın makale boyutunda sunumudur. 

Çalışmada son sınıf öğrencisi olmanın ver-

diği yoğunluk içerisinde elden geldiğince 

verimli olunmaya çalışılmıştır; ancak anla-

tılmaya çalışılan konu, kuşkusuz burada an-

latılandan daha derinlikli ve incelikli açık-

lamaları hak etmektedir. Buna rağmen, bu 

çalışma Alevilik inancının sosyolojik incele-

mesi bağlamında mikro bir örnek ve ileriki 

zamanlarda yapacağım çalışmalar için bir 

basamak, amatör bir giriş olarak okunmalı-

dır.

Anahtar kelimeler: Akkırık, İnanç-Dede 

Ocağı, Alevilik.

1 Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 4. Sınıf 
Öğrencisi.

ABSTRACT

This paper is the presentation of my re-

seach  that involves the assesment of Alevi 

belief from the sample of Dede-Belief Asso-

ciation centered Akkirik village. I wrote it as 

my graduation  thesis in sociology depart-

ment. Through the  intensity of being  a se-

nior man, I tried hard to be as effi cient as I 

can, but without any doubt, the subject that 

is discussed here deserves  more sophistica-

ted and deeper explanations. However, this 

paper should be read as a micro sample of 

Alevi belief and an amateur introduction or 

a step for further reseaches I will make in 

the future.

Key words: Akkirik, Belief Dede Associ-

ation, Alevism.  

GİRİŞ

İnsanların inançları bağlamında oluş-

turdukları düşünsel ve uygulayımsal un-

surların analiz edilmesi, onların yaşamları-

nın diğer tarafl arının anlaşılması açısından 

önemlidir. İnsanların kendi kişisel tatmin-

lerinin yanında, toplum içerisinde birlikte 

yaşadıkları insanlarla aralarında kuracak-
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ları ilişkilerin yönünü belirlemede de dini 

inanç, çok önemli bir yer tutmaktadır. İnan-

cın zayıfl adığı durumlarda insan, ahlaki 

anlamda olumsuz davranmaya daha yakın 

olmaktadır. İnsanlar arası ve toplumlar ara-

sı ilişkilerde vicdan çok önemlidir. Vicdan, 

insanın kendisine ve diğer insanlara karşı 

saygısını, sevgisini ve muhabbetini koru-

ması konusunda çok önemli bir yol gösteri-

ci konumundadır. Bu bakımdan insanların 

vicdanlarının da içerisinde yer aldığı dinî 

inançlarını oluşturan düşünsel çerçeveleri 

ve bu düşünsel çerçeve çatısı altında orta-

ya koydukları inançsal unsurları, sosyolojik 

olarak analiz etmek önemlidir.

Geçmiş dönemde ve günümüzde insan-

ların inanç bağlamında ortaya koydukları 

toplumsal iş bölümü ve örgütlenmelerin an-

laşılması, bu unsurların toplumsal uzlaşma 

ve dayanışmanın zayıfl adığı dönemlerde bir 

yol gösterici olma ve bir toplumsal örgüt-

lenme örneği verebilmesi adına önemlidir. 

Bu modellerin anlaşılmasının ve anlatılma-

sının, olumsuz olan durumu kurtarmadaki 

işlevselliğinin yanı sıra, kültürü oluşturan 

önemli bir dinamik olan dinî inancın kültür 

içerisindeki yerinin anlaşılması konusunda 

da işlevselliği vardır.

Dinî inancın ortaya çıkardığı toplumsal 

örgütlenme biçiminin toplumsal yaşamı dü-

zenleyici işlevi, insanların günümüzde çok 

önem verdikleri sınırsız özgürlük fi kri karşı-

sında yeterince anlaşılamamakta ve toplum-

sal hayat ile dinsel olanın arasındaki ilişkisel 

mesafe gün geçtikçe artmaktadır. İnsanların 

özgür olması fi krine kimsenin itirazı yoktur; 

ancak burada bahsettiğimiz özgürlük ve bu 

özgürlüğün insanları getirdiği nokta, insan-

ların varmak istedikleri özgürlüğün ne oldu-

ğunun sorgulanmasını gündeme getirecek 

seviyeye ulaşmıştır. İşte tam burada, insan-

lığı merkeze alacak yaşamsal etik ilkelerin 

belirlenmesinde, insanların geçmiş dönem-

de ve günümüzde dinî inanç çerçevesinde 

ortaya koydukları modellerin izlenilmesi 

gerektiği fi kri tekrar güçlenmektedir.

Bu bağlamda kendi içinde yaşadığımız 

toplumun; tarihinde ve bugününde, top-

lumsal iş bölümü ve örgütlenmenin oluş-

masında, insanlar arası ilişkilerin temellen-

mesinde, siyasi ve kültürel tarihin biçimlen-

mesinde önemli bir yeri olan Alevilik inancı 

ve bu inancın ortaya çıkardığı düşünsel ve 

uygulayımsal çerçevenin anlaşılması çok 

önemlidir. Sosyoloji biliminin sağladığı 

araçlarla bu konunun doğru anlaşılması ve 

anlatılmasına yapılacak olan katkı hayati 

önemdedir. Burada Alevilik inancı, sosyolo-

jik incelemenin konusu yapılarak, Alevilik 

inancı içerisindeki düşünsel derinlik ve uy-

gulayımsal zenginlik bir model olarak çıkar-

tılacak, insanların kendileri ile içinde yaşa-

dıkları toplum ve dünya arasındaki ilişkileri 

tekrar temellendirmeleri için bir perspektif 

sunulacaktır.

Bu amaca yönelik olarak, bir köy bo-

yutunda Alevilik inancının görüngüleri, 

Anadolu Aleviliği açısından çok önemli bir 

yapılanma ve örgütlenme biçimi olan İnanç-

Dede Ocağı merkezli olarak incelenecektir. 
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Yapmış olduğumuz lisans bitirme çalışma-

sı, Alevilik inancına mensup insanların ya-

şadığı bir yer olarak Akkırık köyünde tespit 

edilen inanç unsurlarının sosyolojik incele-

mesini içermektedir.

Çalışmada nitel araştırma teknikle-

ri olan derinlemesine görüşme ve odak grup 

görüşmesi tekniklerinden yararlanılmıştır. 

Akkırık’a gidilmiş, araştırılacak konu kap-

samında hazırlanan sorular rehberliğinde 

Akkırıklılar’dan bazıları ile derinlemesine 

görüşme, bazıları ile odak grup görüşmesi 

yapılmış, yapılan görüşmeler görüntülü ve 

sesli olarak kayıt altına alınmıştır. Daha son-

ra kayıtların deşifresi gerçekleştirilerek, elde 

edilen veriler şüphe duyulmayıncaya kadar 

görüşmelerin yapıldığı kişilere teyit etti-

rilmiştir. Bundan sonraki aşamada da elde 

edilen bilgiler yazıya geçirilerek çalışmaya 

son şekli verilmiştir. Çalışmada katılımlı göz-

lem diğer bahsettiğimiz teknikler ile beraber 

kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen bilgi-

ler Akkırıklılar’dan alınan sözlü bilgilere 

dayanmaktadır.

 Çalışmada öncelikle Akkırık’ın yerleşi-

mi ve bu yerleşimin tarihi ile ilgili bilgiler 

verilmiştir.  İkinci bölümde Akkırık’ta yaşa-

yan insanların inançlarını oluşturan düşün-

sel çerçeve, Anadolu Aleviliği’nde önemli 

bir yeri olan İnanç-Dede Ocağı merkezli 

olarak anlatılmış, son olarak da inanca bağlı 

olarak yapılan ibadetler ve inanışlar anlatıl-

mıştır.

Yukarıda anlattığım şekilde hazırladı-

ğım çalışmanın, konu ile ilgili literatüre çok 

küçük de olsa bir katkı sunmasını ve İnanç-

Dede Ocağı eksenli çalışmalara naçizane bir 

örnek oluşturmasını diliyorum.

YERLEŞİM VE YERLEŞİMİN 

TARİHİ

Ordu ilinin Mesudiye ilçesinin Topçam 

belediyesine bağlı olan Akkırık Mahallesi, 

yine Topçam’a bağlı Enalan, Ortalan, Köşe 

ve Şıhdere mahalleleri, Mesudiye’ye bağlı 

Pınarlı köyü, Ordu’nun Gölköy ilçesine bağ-

lı Kozören köyü ve Ordu’nun Ulubey ilçesi-

ne bağlı Başçardak köyü ile komşudur.

Akkırık’ın Civan, Karaotluk, Aşağı ma-

halle, Orta mahalle, Hartamalık ve Kuyliç 

olmak üzere beş mahallesi, Ericek adında 

bir mezrası ve Taşlıçukur adında bir yaylası 

vardır. Akkırıklılar, Taşlıçukur yaylasında 

haziran ve temmuz aylarında, Ericek mez-

rasında ise ağustos, eylül ve ekim aylarında 

kalmaktadırlar. Buralarda küçük çaplı tarım 

ve hayvancılık yapmaktadırlar. Bu yayla ve 

mezra son yıllarda tarım ve hayvancılığın 

yanı sıra dinlenme amaçlı olarak da kulla-

nılmaktadır.

Akkırık’ta Davutlu sülalesi olarak anı-

lan aileler Dağıdır ve Usta, Habipli sülalesi 

olarak anılan aileler Şensoy, Keçeli sülalesi 

olarak anılan aileler Taşlıçukur, Bekdaşlı sü-

lalesi olarak anılan aileler Bekdaş ve Mus-

tafaustaoğulları sülalesi olarak anılan aileler 

Kalfa soyadlarını almışlardır. Günümüzde 

Akkırık’ın Civan mahallesinde Şensoy ve 

Dağıdır, Karaotluk mahallesinde Şensoy ve 

Ersoy, Hartamalık mahallesinde Dağıdır, 
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Bekdaş ve Eğrek, Kuyliç mahallesinde Dağı-
dır ve Baykara, Aşağı mahallede Dağıdır ve 
Usta, Orta mahallede Kalfa, Taşlıçukur ve 
Bekdaş soyadlı aileler yaşamaktadırlar.

Akkırık’ın nüfusu mevsimlere göre de-
ğişmektedir. Nüfusu hane sayısına göre dü-
şünecek olursak; yaz mevsiminde yüz elliye 
çıkmakta kış mevsiminde ise otuz haneye 
düşmektedir.

Akkırık yaklaşık olarak iki asırlık bir 
geçmişe sahiptir. Akkırık’a ilk gelenler or-
manlık olan araziyi açıp köy kurmuşlar ve 
buraya yerleşmişler. Akkırık adı orman 
kesimini ifade eden “kırmak”tan geliyor. 
Akkırık’ın yerleşkesi tarihsel süreçte hiç de-
ğişmemiş. Akkırık’ta günümüzde hâlâ varlı-
ğını sürdüren en eski yapı, yaklaşık bir asır-
lık olan bir samanlık. Akkırık’a ilk gelen sü-
lale olan Mustafaustaoğulları’nın büyükleri 
Ordu’nun Ulubey ilçesinin Ören köyünden, 
Bekdaşlı sülalesinin büyükleri Ordu’nun 
Gürgentepe ilçesinin Belen köyünden, 
Davutlu sülalesinin büyükleri Ordu’nun 
Gürgentepe ilçesinden, Keçeli sülalesinin 
büyükleri Topçam belediyesinin Ortalan 
mahallesinden gelip Akkırık’a yerleşmişler. 
Akkırık’a gelenlerin Anadolu’daki ilk yer-
leşim yerlerinin Gümüşhane ilinin Kürtün 
ilçesi olduğu anlatılıyor. Akkırık’a komşu 
olan köylerin Akkırıklılar’ı Kürtünlü olarak 
anmaları bu düşünceyi destekliyor.

Akkırık, Cumhuriyet dönemine kadar 
günümüzde Ordu’nun Mesudiye ilçesine 
bağlı Güzelce köyünün bir mahallesi imiş2. 

2 Güzelce  o dönemde de Mesudiye’ye bağlı bir köy-
dür.

Akkırık, Cumhuriyetten 1976 yılına kadar 

köy statüsü ile Mesudiye ilçesine bağlı kal-

mış. 1976 yılından itibaren de günümüzde 

hâlen bağlı olduğu Topçam belediyesine 

mahalle olarak bağlanmış. 

İNANCI OLUŞTURAN 

DÜŞÜNSEL ÇERÇEVE

Akkırık’ta yaşayan insanların inançlarını 

oluşturan düşünsel bağlamı açıklayabilmek 

için Anadolu Aleviliği’nin yapılanmasında 

merkezî bir öneme sahip olan İnanç-Dede 

Ocağı yapılanması hakkında bilgi vermemiz 

gerekiyor. İnanç-Dede Ocağı, Alevilik ile il-

gili yazında ihmal edilmemesi gereken bir 

yapılanma ve örgütlenme biçimidir.

İnanç-Dede Ocakları, 13. yüzyılda Orta 

Asya’nın Horasan bölgesinden Anadolu’ya 

gelen ve Horasan Erenleri olarak anılan inanç 

önderlerinin, dervişlerin, Alevilik inancını 

örgütlemek için kurdukları inanç merkez-

leridir. Bu dervişlerin kurduğu İnanç-Dede 

Ocakları’nın büyük bir bölümü Hünkâr 

Hacı Bektaş Veli Dergâhı’na, bir kısmı Erde-

bil Dergâhı’na bağlı olup bir kısmı da kendi 

başına özerk bir konumdadır. Üç ana kate-

goriye ayrılan ocakların bazıları arasında “el 

ele, el Hakk’a” düşüncesi temelinde, eşitliğe 

dayalı olan bir bağlılaşma görülür. Bu bağ-

lılaşmada her İnanç-Dede Ocağı birbirine 

eşittir. En başta olan tekrar en sonda olana 

bağlanır. Burada inancın kendisine olan tes-

limiyet önemlidir. Kimin inancın hangi ko-

numunu dolduracağı önemli değildir.
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Horasan erenleri, Anadolu’nun farklı 

bölgelerine ve Balkanlar’a giderek oralarda 

yaşayan insanları irşat etmişler, gittikleri 

yerlere barış, doğruluk, dürüstlük gibi ah-

laki değerleri ve bu ahlaki değerler üzerin-

de yükselen, insanı merkeze alan bir inanç 

sistemini taşımışlardır. İnanç-Dede Ocağı 

kurucusu, önderi dervişlerin gittikleri yer-

lere götürdüğü düşün ve yaşam biçiminin 

içeriği ise, İslam’ın özü olduğuna inanı-

lan bir şekilde doldurulmuştur. Bu içeriği 

oluşturan inanç; Allah’ın eşi ve benzeri ol-

madığını, Hz. Muhammed’in Allah’ın el-

çisi ve son peygamberi olduğunu, Hz. Ali, 

Hz. Fatıma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Hz. 

Muhammed’in Ehl-i beyt’i oluşturduğunu, 

Hz. Muhammed’in soyunun O’nun Ehl-i 

beyt’i üzerinden yürüdüğünü ve On iki 

İmamlar3 vasıtası ile de günümüze kadar 

geldiğini kapsamaktadır. Allah’ın insanlığı 

Ehl-i beyt’in yüzü suyu hürmetine yarattı-

ğına inanılmaktadır. Bu nedenle Ehl-i beyt’e 

saygı çok önemlidir. Bu inanışta Allah-

Muhammed-Ali üçlemesi önemlidir. Hz. 

Ali’ye, Hz. Muhammed’in O’nu çok sevdi-

ği düşüncesi ile çok değer verilir. Yine Hz. 

Muhammed’in torunları olan Hz. Hasan 

ve Hz. Hüseyin’e de çok saygı gösterilir ve 

önem verilir. 

3 On iki İmamlar’ın tarihsel sırası şöyledir; İmam Ali 
(Hz. Ali), İmam Hasan (Hz. Ali’nin oğlu), İmam Hü-
seyin (Hz. Ali’nin oğlu), İmam Zeynel Âbidin, İmam 
Muhammed Bâkır, İmam Cafer-i Sadık, İmam Musa-i 
Kâzım, İmam Ali Rıza, İmam Muhammed Takî, İmam 
Ali Nakî, İmam Hasan Ali Askerî ve İmam Muham-
med Mehdî.

Bunların yanında, yol olarak da ifade 

edilen Alevilik inancını; dünya var olma-

dan önce Allah, Hz. Muhammed ve Hz. 

Ali’nin kurduğu; Allah’a beyaz bir nur, Hz. 

Muhammed’e kırmızı bir nur, Hz. Ali’ye 

yeşil bir nur indiği anlatılmaktadır. Allah’ın 

bu yola talip olduğu, Hz. Muhammed’in bu 

yola rehber olduğu ve Hz. Ali’nin bu yola 

mürşit olduğu ifade edilmektedir. Rehber-

lik, mürşitlik ve talipliğin buradan kaldığı-

na inanılmaktadır4.   

İçeriği yukarıda kısaca değindiğimiz gibi 

doldurulan Alevilik inancını Horasan’dan 

gelen dervişler insanlara anlatmışlar, bu 

inanç üzerine bir yaşam biçimini gittikleri 

yerlerde kurdukları İnanç-Dede Ocakla-

rı vasıtası ile örgütlemişlerdir. Bu İnanç-

Dede Ocağı önderlerinden birisi de Kara-

deniz bölgesine yerleşen Güvenç Abdal’dır. 

Güvenç Abdal, Hünkâr Hacı Bektaş Veli 

Dergâhı’nın dervişidir. Hünkâr Hacı Bek-

taş Veli Velayetnamesi’nde Hünkâr Hacı 

Bektaş Veli ile Güvenç Abdal arasında ge-

çen bir diyaloğu aktaran ve “Dünya Güzeli 

Menkıbesi’’olarak bilinen bir tasavvufi  anlatı 

bulunmaktadır(Gölpınarlı, 1995: 76). Coş-

kun Kökel hocam ile birlikte yürütmekte 

olduğumuz, “Güvenç Abdal Ocağı Sosyolojik 

Alan Çalışması’’ çerçevesinde gittiğimiz he-

men hemen her Güvenç Abdal Ocağı men-

subu olan köyde bu menkıbenin bize anlatı-

lan şekli şöyledir: 

4 Bu bilgileri bize Akkırık köyündeki çalışmalarımız 
sırasında Mehmet BEKDAŞ verdi.
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“Hünkâr’ın hizmetinde Güvenç Abdal adlı 

bir derviş vardı, er terbiyesi görmüş bir zattı. 

Bir gün, Erenler Şah’ı dedi, gönlümde bir sorum 

var, izin verirseniz söyleyeyim. Hünkâr söyle 

buyurdu: Güvenç, acaba dedi, şeyh kimdir, mu-

hip kimdir, âşık kimdir? Bize lütfedip bildirseniz. 

Hünkâr, hemen, Güvenç dedi, yerinden kalk, tez 

git, bir sarrafta bin altın nezrimiz var, al gel, 

dedi. Güvenç Abdal, sarraf kimdir, hangi şehir-

dedir demeden hemen belini bağladı, Hünkâr’ın 

elini öptü, yola revan oldu. Gide-gide vardı, bir 

şehre yetişti. Gördü ki pek büyük bir şehir. Ken-

di kendisine, bizim ülkede böyle büyük bir şehir 

yoktu, acaba bu şehir, hangi şehir dedi. Kal ’anın 

içi adamlarla doluydu. Gezerken bir adama, kar-

deş dedi, bu il, hangi il; bu şehir, hangi şehir? O 

adam dedi ki: Burası Hindistan ülkesi, bu şehre de 

Delli (Delhi?) derler. Güvenç, bu sözü duyunca 

şaşırdı, kendi kendine; Rum ülkesi nerede, Hin-

distan nerede, dedi. Şehrin içinde yürümeye baş-

ladı. Sokak sokak gezerken pazara ulaştı, o yana, 

bu yana bakınıp giderken gördü ki, karşısında bir 

sarraf oturmada. Sarraf da bunu görünce hemen 

kalktı. Beri gel derviş diye elini salladı. Derviş, 

dükkâna girdi, selam verdi. Sarraf, Güvenç’e, 

hangi ildensin dedi. Güvenç, Rum ülkesinden, 

dedi. Kimin hizmetindesin deyince Güvenç, Sul-

tan Hacı Bektaş Hünkâr’ın hizmetindeyim; bir 

gün bana, bir sarrafın bize bin altın nezri var, 

al gel buyurdu. Üç gün oluyor, bu şehre geldim, 

dedi.

Sarraf, Hünkâr’ın adını duyunca hemen 

dükkânı kapadı, Güvenç Abdal’ı aldı, evine gel-

di. Ağırladı, oturttu. Üç gün çeşitli yemekler 

verdi. Sonra derviş dedi, nezri olan sarraf benim. 

Hindistan denizinde bir vakitler ticarete gider-

ken bir yavuz muhalif yel çıktı, az kaldı gemimiz 

batacaktı. Hemen vilayet erenlerini çağırdım, 

beni kurtarın, bin altın nezrimiz olsun dedim. O 

anda erenler yetişti, gemiyi mübarek eliyle tut-

tu, kıyıya çıkardı. Adını sordum. Adım Hünkâr 

Hacı Bektaş’tır, Rum ülkesindenim dedi. Rum 

ülkesine nezrimizi nasıl ulaştıracağız dedim, 

ben birisini yollarım buyurdu. Ben, o göndere-

ceğin adam ne şekilde dedim, senin şeklini tarif 

etti. İşte seni dükkânda gördüm, elimle çağırdım. 

Hamdolsun ki hata etmemişim. Şu bin altını al, 

erenlere götür. Sonra bin altın daha saydı, bu 

da dedi, erenlerin hizmetinde bulunanlara, on-

lara ver, yesinler, içsinler. Bin altın daha saydı, 

yanımızdan boş gitme dedi, bu bin altını da sen 

harca.

Güvenç Abdal, o üç bin altını bir kese içi-

ne koyup koynuna saldı. Sarrafl a vedalaşıp yine 

yola revan oldu. Şehir içinde giderken bir çardak 

gördü. Bir de baktı ki çardağın penceresinde, gün 

yüzlü bir güzel kız bakmada, kızı görür görmez 

bir canla âşık oldu. Sabrı-kararı kalmadı, aklı ba-

şından gitti. Pencereye gözünü dikti, tam üç gün 

üç gece öylece kaldı. Kız, dervişin hâlini görünce 

şaşırdı, halk görürse kötüye yorar dedi, halayığı-

nı çağırdı, hâli anlattı, git dedi, öğüt ver de çek-

sin gitsin buradan. Kız, bir tacirin kızıydı, ba-

bası ticarete gitmişti. Halayık, gidip derviş dedi, 

umduğun eline geçmez senin, vazgeç bu olmaz 

sevdadan. Bu kız, ulu bir tacirin kızıdır. Kulla-

rı, adamları duyarsa başına iş açarlar. Öyle bir 

avı elde etmek isteyen kişinin bol altını olmalı. 

Güvenç Abdal, halayığın sözlerini işitince alın-

ma, ne oldu ki, dedi; üç bin altın, kesesiyle koy-

nundan çıkarıp halayığa gösterdi. Halayık bunu 

görünce koştu, kıza geldi, bu derviş dedi, tekin 
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adam değil, koynundan üç bin altınlık kese çı-

karıp gösterdi. Hasılıkelam, altına tamah ettiler, 

bir yolunu bulup dervişi içeriye aldılar. Güvenç 

Abdal, keseyi çıkarıp sevgilisinin önüne koydu. 

Tam şeytan yoluna gideceklerdi ki, Güvenç, sev-

gilisinin ayakucuna otururken bir de baktılar, 

duvar yarıldı, bir el çıktı, Güvenç’i, göğsünden 

bir kaktı, yere yıktı, aklını başından aldı. Kız, bu 

hâli görünce kalktı, oturdu. Güvenç’in aklı başı-

na gelince bu ne hâl diye sordu. Güvenç Abdal, 

Şeyhimiz Hacı Bektaş Hünkâr’ın vilayetinden 

oldu dedi, böylece beni bu kötü işten kurtardı. 

Bunun üzerine, Rum ülkesinden nasıl çıktığını, 

oraya nasıl geldiğini, hâsılı o ana kadar başından 

geçenleri bir bir anlattı.

Kız, bu kerameti gözüyle görünce erenlere 

âşık oldu, ziyaretine varmak istedi. Üç bin altını 

aldılar, beraberce akşam saatinde yola çıktılar. 

Gece yarısı, yürüdüler, ıssız bir yerde yattılar. 

Uyanınca baktılar ki sabah olmuş; ama bulun-

dukları yer yattıkları yer değil, kekikli, yavşanlı 

bir yer, Arafat Dağı’nın yanındaki Kızılcaöz’den 

gelen yolun yanındalar. Kalkıp yola düştüler. 

Halifeler karşı çıktılar. Görüşüp Hünkâr’a gö-

türdüler. Güvenç Abdal, erenlerin ellerini öpüp 

ayaklarına yüz sürdü. Başından geçeni bir bir 

anlattı.

Hünkâr, Güvenç Abdal dedi, bu işlerde-

ki hikmeti bildin mi? Güvenç buyurun Erenler 

Şahı dedi. Hünkâr, sen bizden; şeyh kimdir, mü-

rit kim, muhip kimdir? Âşık kim, diye sormuş-

tun, biz de sana cevap verdik. Mürit odur ki, se-

nin yaptığını yapar. Biz seni hizmete gönderdik, 

nereye gideceğim, kimi göreceğim demeden yola 

düştün; muhipliği sarraf gösterdi. Bir kerecik 

denizde helak olayazdı, erenler diye çağırdı, bin 

altın nezretti; vardık, imdadına yetiştik, gemi-

sini kurtardık. Adımızı, yerimizi sordu, haber 

verdik, seni yolladık, şöyle böyle demeden nez-

rimizi sana teslim etti. Şeyhliği biz yaptık; seni 

kolayca götürüp getirdik, seni o yüz karasından 

da kurtardık. Âşıklığıysa o kız yaptı, bir vilayet 

görmekle âşık oldu bize; buraya gelmedikçe ka-

rar etmedi. Sonra emretti, o kızı Güvenç Abdal’a 

nikâhladılar. Düğün dernek oldu, murat alıp 

murat verdiler”(Kökel, 2005: 48-50).

Güvenç Abdal, Hünkâr’ın yönlendirme-

si ile Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinin Taşlı-

ca köyünü İnanç-Dede Ocağı merkezi yap-

mış, buradan başlayarak Karadeniz bölge-

sindeki insanları irşat etmiştir. Burada Alevi 

öğretisini örgütleyerek, bölgede eren dü-

şüncesinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu 

katkı 13. yüzyılda kuruluş döneminde olan 

Osmanlı Devleti’nin bölgedeki hâkimiyeti 

açısından da stratejik bir öneme sahiptir. Bu 

bölgede Türkmen iskânının 13. yy. da başla-

ması yapılacak olan fetihleri daha kolay hâle 

getirmiştir.

Alevi inancında pirlik, halifelik, mür-

şitlik, dedelik, rehberlik ve taliplik önem-

li inançsal statülerdir. Pirlik; Hacı Bektaş 

Veli’nin bulunduğu makamdır. Bu nedenle 

O’nun soyundan geldiğine inanılan ve gü-

nümüzde Ulusoylar olarak anılan sülalenin 

mensupları pir makamındadır. Ulusoylar’ın 

Hünkâr’ın neslinden gelip gelmediği hak-

kında farklı görüşler vardır. Bir görüşe göre 

Hünkâr evlenmemiştir, dolayısıyla çocuğu 

da yoktur. Başka bir görüşe göre Ulusoylar, 
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Hünkâr’ın hizmetçisi oldukları için O’nun 

neslinin devamı olarak algılanmıştır. Başka 

bir görüş de Ulusoylar’ın, Hünkâr’ın soyun-

dan geldiğini savunmaktadır. Bu tartışmala-

ra rağmen Ulusoylar geniş bir kesim tarafın-

dan pir olarak görülmektedir. Bu sebeple biz 

bu çalışmada pir makamında Ulusoylar’ın 

bulunduğunu söylüyoruz. Güvenç Abdal’ın 

Hünkâr’a bağlı olması gibi, Güvenç Abdal’ın 

soyundan gelenler ve O’nun kurduğu İnanç-

Dede Ocağı’na mensup talipler de “Efendi” 

olarak da anılan pirlere bağlıdır. Bu bağlılık 

günümüzde de devam etmektedir.

Halifelik makamı, inanç önderi olan de-

deler ile pirler arasındaki iletişime katkı sağ-

layan ara bir konumu temsil etmektedir.

Mürşitlik makamı, inanç önderi olan, 

cem ibadetlerini yürüten dedelerin maka-

mıdır.

Dedelik, nutuk dedeliği ve soydan gel-

me dedelik olarak ikiye ayrılır. Nutuk dede-

liği; soydan gelen dedelerin gidemedikleri 

uzak bölgelere Hünkâr’ın soyundan geldiği-

ne inanılan efendilerin atadıkları dedelerdir. 

Soydan gelme dedelik ise İnanç-Dede Ocağı 

kurucusu erenlerin soyundan geldiğine ina-

nılan dedelerdir.

Rehberlik makamı, dedelik ile taliplik 

arasındaki irtibatı sağlayan, dedeler ile ta-

lipler arasındaki iletişime katkı sağlayan bir 

konumu temsil etmektedir.

Taliplik, inançsal statü olarak en aşağıda 

görünmesine rağmen en fazla önem verilen 

konumdur; çünkü inanca girmek ve inancın 

içerdiği uygulamaları yerine getirmek için 

önce teslim olmak, talipliği yaşamak gerek-

mektedir.

Bu inançsal statüler, Allah’a ulaşmada 

ve inançsal uygulamaları yerine getirmede 

işlevsel olabilecek bir şekilde tasarlanmış, 

birbirine aslında eşit olan konumlardır. Hiç-

biri diğerine göre daha avantajlı değildir.

Bir inanç önderinin, dervişin, İnanç-

Dede Ocağı kurucusunun irşat ettiği in-

sanlar, artık o dervişin ve dolayısıyla Alevi 

inancının talibi olurlar. Bu dervişin soyun-

dan gelenler de bu taliplerin dedeleri kabul 

edilirler. Bu talipler ve dedeler İnanç-Dede 

Ocağı kurucusunun örgütlediği biçimde 

Alevi inancını yaşamışlar ve günümüze 

kadar devam ettirmişlerdir. Bu İnanç Dede 

Ocakları “yol bir, sürek bin bir” düşüncesi et-

rafında şekillenen, ocaktan ocağa küçük de-

ğişiklikler gösteren farklı özelliklere sahip-

tirler. Bu değişikliklere rağmen özde aynı 

inancı yaşamaktadırlar.

Günümüzde Güvenç Abdal Ocağı’na 

ait inançsal ve düşünsel özellikler, Güvenç 

Abdal’a ve O’nun İnanç-Dede Ocağı’na 

mensup olan, başka bir deyişle talip olan 

insanlar tarafından hâlen diri bir şekilde 

sürdürülmektedir. Akkırık da Güvenç Ab-

dal Ocağı’na talip olan insanların yaşadığı 

bir yerdir. Bu bağlamda Akkırık’ta Alevilik 

adına, Güvenç Abdal Ocağı’nın düşünsel ve 

inançsal özellikleri çerçevesinde yürütülen 

ibadet ve inanışlara, “İnanca bağlı olarak ya-

pılan ibadetler ve inanışlar” bölümünde deği-

nilecektir.
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İNANCA BAĞLI OLARAK 

YAPILAN İBADETLER VE 

İNANIŞLAR

Akkırık, Güvenç Abdal Ocağı’nın 

inançsal ve düşünsel unsurları çerçevesinde 

Alevi inancına sahip bir köydür. Akkırık, 

nüfusunun tamamı önceki bölümde bahset-

tiğimiz inançsal statülerden taliplik statüsü-

ne sahip olan bir köydür. Başka bir deyişle 

ocak aidiyeti bağlamında Güvenç Abdal 

Ocağı’na talip olanların yaşadığı bir yerdir. 

Akkırık’a inanca bağlı ibadetleri yürütmek 

için geçmiş dönemde Giresun’un Dereli il-

çesinden, Ordu’nun Gürgentepe ilçesinden, 

Ordu’nun Fatsa ilçesinden ve Ordu’nun 

Gölköy ilçesinin Kozören köyünden dedeler 

gelmişlerdir. Günümüzde genellikle Kozö-

ren köyünden ve Gürgentepe’den dedeler 

gelmektedirler. Akkırık’a geldikleri yerle-

ri belirttiğimiz dedeler, aileleriyle birlikte 

bahsettiğimiz yerlerde yaşamaktadırlar. Bu 

dedeler Güvenç Abdal Ocağı’nın kurucusu 

olan Güvenç Abdal’ın soyundan geldiğine 

inanılan dedelerdir. Bu dedeler, Güvenç 

Abdal’ın soyundan gelen Ali Şıh, Veli Şıh ve 

Hıdır Şıh kollarından dağılmışlar ve daha 

sonra farklı sülale adlarıyla anılmışlardır. 

Bu kollardan Ali Şıh koluna halifelik, Hı-

dır Şıh koluna mürşitlik, Güvenç Abdal’ın 

soyundan gelen Kocaoğulları’na rehberlik 

verildiği, Akkırık’ta yaptığımız görüşmeler 

sırasında bize verilen bilgiler arasındadır.

Akkırık’a gelen dedelerin kişisel özellik-

leri de dedelerle Akkırık’ta yaşayan talipler 

arasındaki ilişkilerde belirleyici olmaktadır 

kuşkusuz; ancak dedelerin, daha çok geldi-

ği yere, yani soyuna saygı gösterilir. Bu de-

delerin Güvenç Abdal’ın soyundan gelmiş 

olmaları, onlara saygı gösterilmesi için çok 

önemli bir nedendir. İnsanlar, dedelere kar-

şı bu inançlarını ve düşüncelerini ‘’ocağına 

rahmet’’ sözü ile sembolize etmektedirler.

Akkırıklılar dedelerin yanı sıra 

Hünkâr’ın soyundan geldiğine, dedelerin 

de onlara bağlı olduğuna inandıkları pirlere 

veya başka bir deyişle efendilere çok saygı 

göstermekte ve inanmaktadırlar.

Bu dedeler ve pirler inanç önderliği yap-

maları karşılığında kapsamı tarif edilmiş, sı-

nırları çizilmiş, disipline edilmiş bir ücret al-

mamaktadırlar. Talipleriyle beraber ibadet 

yapmanın maddi karşılığının olmadığına 

inanmaktadırlar. Talipleri onlara gönülle-

rinden geçen bir lokmayı kendileri vermek-

tedirler. Talipler, dedelere ve pirlere ibadet 

yaptırmaları ve aralarında çıkan sorunları 

çözmelerinde önderlik etmeleri karşılığın-

da, imkânları ölçüsünde para, tahıl, fındık 

vb. vermektedirler. Eğer efendilere veya de-

delere talipler tarafından verilen para değil 

de tahıl veya fındık gibi tarımsal ürünler ise, 

bu ürünler satılıp paraya çevrilerek kendi-

lerine teslim edilmektedir.  Taliplerin gönül 

rızasıyla dedelerine verdiklerine hakullah5, 

5 Hakullah’ın nereden kaldığı ile ilgili Mehmet BEK-
DAŞ şu bilgileri vermektedir: ‘’Kırklar kırk kişidir. 
Kadın erkek karışıktır. On yedisi erkek, yirmi üçü ka-
dındır. Kırklar’a birinin katılabilmesi için daha önce 
orada olanlardan birisi, Allah’ın hikmetiyle, Arş-ı 
Rahman’a uçar. Arş-ı Rahman’a uçanın yerine yeni 
birisi katılır. Kırklar yine kırk olur. Hz. Muhammed, 
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pirlerine verdiklerine ise nazır denilmekte-

dir.

İnsanlar dedelerin ve pirlerin duaları-

nın çok güçlü olduğuna inanmaktadırlar. 

Akkırık’tan Mustafa Dağıdır(1931 doğum-

lu) adlı talibin dediği; “bu köye efendi gelmez-

se yapraklar açmaz’’ sözü, bu inanışın açık bir 

göstergesidir. İnsanlar bu dedeler ve pirle-

rin temsil ettikleri makamların keramete 

sahip olduğuna inanmaktadırlar. Dedeler, 

pirler ve talipler kendi aralarında bu şekil-

de bir yardımlaşma biçimini ortaya çıkar-

mışlardır. Bu yardımlaşma ve dayanışma; 

her türlü çıkar ilişkisini öteleyen, gönüllük 

esasına dayanan ve kendi dinamikleriyle ve 

imkânlarıyla inancın devamını sağlamaya 

Kırklar’a hemen giremedi. En sonunda Cebrail’in 
O’na “ben bir fakr-u fakrullahım de öyle gir” de-
mesinden sonra, öyle diyerek girebildi. İçeri girince 
baktı ki Kırklar’ın başında damadı Hz. Ali oturuyor. 
Hz. Ali’ye: Ey Ali, settahsın (ermişsin)! Sana Allah 
desem yeridir dedi. Hz. Ali, parmağını yere vurdu. 
Parmağından otuz dokuz damla kan aktı. Bir damla 
da dışarıdan geldi. Gelen Selman Şehidullah’ın kanı, 
dolayısıyla Şehidullah’tı. Kırklar tamam oldu. Beraber 
semah döndüler. Sonra biri arşa uçtu. Ardından biri 
daha Kırklar’a karıştı.

Selman Şehidullah, bir hükümdarın oğluydu. Selman, 
Hz. Ali’ye âşık oldu. O’nun adını ağzından düşürmez 
oldu. Selman ve babası Müslüman değildiler. Babası, 
Selman’a Hz. Ali’nin adını anmaması için baskı yap-
tı. Baskılar sonuç vermeyince babası Selman’ın dilini 
kestirdi. O da sonuç vermeyince Selman’ı uzak diyar-
lara sürdüler. Selman yine “Ya Ali!” diyerek gezindi 
durdu. Selman’ın gözleri kör oldu. Bir gün dere kena-
rında oturmuş, bekliyordu. İki kuş kendi aralarında 
şöyle konuşuyorlardı: “şu adam, şu ottan alsa da gö-
züne sürse, gözü iyileşecek”. Selman bu kuşların ara-
sındaki konuşmayı duydu ve otu aldı, gözüne sürdü, 
iyileşti. Daha sonra geldi ve Kırklar’a karıştı.”

yönelik bir örgütlenme biçimidir. Bu örgüt-

lenme biçimi zaman içerisinde toplumsal 

değişmeden etkilenmiş ve yapısı bozulmaya 

uğramıştır. Makro düzeyde kapitalist üretim 

ilişkilerinin ve bu ilişkilerin ortaya çıkardığı 

insan tipinin yansımaları, bu örgütlenme bi-

çimini de olumsuz yönde etkilemiştir.

1. Tarık ve Pençe

Alevilik inancında cem ibadetlerinde 

pençe ve tarık ile ibadet yapma şeklinde 

farklılık görülür. Tarık veya diğer bir adlan-

dırmayla erkân-ı evliya; cennette olduğuna 

inanılan Tuba ağacını ve Hz. Muhammed’e 

altında ikrar verilen Rıdvan ağacını temsil 

eden, dedelerin görgü ve ikrar hizmetlerin-

de dua ederek taliplerinin sırtlarına dokun-

durdukları asadır. Pençe veya pençe-i âl-i 

aba olarak da anılan uygulama ise tarık ile 

aynı işlevi görecek şekilde, dedelerin talip-

lerine dua ederken sağ ellerini sırtına do-

kundurmalarıdır. Pençe ayrıca Beşler’i, yani 

Ehl-i beyt’i de temsil etmektedir. Akkırık’ta 

cem ibadetleri sırasında dedeler pençeyi 

kullanırlar; ancak daha önceleri ibadetlerin 

tarık ile yapıldığı ve zamanla tarığın yerine 

pençenin geçtiği anlatılmaktadır.

2. Musahiplik

Alevilik inancında dört kapı ve bu dört 

kapının içerisindeki kırk makam inancı çok 

önemlidir. Bu dört kapı sırasıyla; şeriat, ta-

rikat, marifet ve hakikattir. Bu kapılardan 

insanlar sırasıyla geçerler ve geçtikleri her 

kapının onları, Allah’a bir derece daha ya-

kınlaştıracağına inanırlar. Bu kapılar ve bu 
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kapılar içerisindeki makamlar vasıtasıy-
la kâmil insan olma yolunda yüründüğüne 
inanılır. Bu kapıları geçmek çok zor ve aynı 
oranda da önemlidir. Cem ibadetini yerine 
getirmek tarikat kapısı içerisinde bir konu-
mu gösterir. Cem ibadetini yerine getirmek 
ile birlikte şeriat kapısı geçilmiş, tarikat ka-
pısına varılmış olur. Cem ibadetini yerine 
getirebilmek için musahip olmak şarttır.

Genel olarak Alevilik inancında ve özel-
de Güvenç Abdal Ocağı’nda musahip ol-
mak çok önemlidir. Musahibi olmayanlar 
cem ibadetine girememektedirler. Musahip-
lik, bir erkek ve onun eşi ile başka bir erkek 
ve onun eşinin bir araya gelmesiyle dört 
kişinin oluşturduğu bir birliktir. Cem iba-
detinin yerine getirilişi sırasında kadınlar 
bacı, erkekler baba adını almaktadırlar. Bu 
bağlamda musahiplik iki bacı ve iki baba-
dan oluşmaktadır. Musahip olan babalar ve 
bacılar birbirleri için kardeş, hatta kardeşten 
daha ileri olurlar. Musahipler birbirlerine 
kız verip birbirlerinden kız alamazlar, onla-
rın çocukları da kardeş olur. Musahipler bir-
birlerine bacı ve kardeş olarak hitap ederler. 
Musahiplerin çocukları da birbirlerine bacı 
ve kardeş olarak seslenirler. Musahiplerden 
birisinin çocuğu, diğer musahip babaya am-
ca6, musahip bacıya da nine diye hitap eder. 
Musahipler birbirlerinin mallarını, mülkle-
rini ortak kullanırlar. Örnek olarak; bir mu-
sahip, musahibinden para istediğinde o mu-
sahibine cüzdanını teslim eder, para isteyen 
musahip ihtiyacı kadarını alır ve daha sonra 
geri bırakır. Burada neyin ne kadar alındığı-

nın hesabı tutulmaz.

6 Yerel tabirle emmi.

Musahip olmak isteyenler dedenin kar-

şısına çıkarak musahip olmak istediklerini 

söylerler. Dede bu musahip olmak isteyen 

babalara ve bacılara birbirlerini tanımaları 

için süre verir. Verilen bu süre zarfında mu-

sahip olmak isteyenler birbirlerini tartarlar. 

Birbirlerini iyice tanıdıktan sonra musa-

hip olmaktan vazgeçmezlerse dede onlara 

musahiplik hutbesi adı verilen duayı okur. 

Bu canlar dualarını aldıktan sonra musa-

hiplik kurbanı adı verilen kurbanı keserler 

ve musahip olmuş olurlar. Musahip olmak 

için on sekiz yaşını doldurmuş olmak uy-

gun görülür. Musahip olacak olan babaların 

evli olmaları, bekâr olmalarına tercih edilir; 

çünkü babaların bekâr iken musahip olma-

larına karşılık evlendiklerinde birbirleri ile 

anlaşamama olasılıkları vardır. Bu olasılığı 

ortadan kaldırmak için iki bacı-iki babanın 

birbirleriyle iyi anlaşmaları ve birbirlerini 

sevip saymaları gerekir.

Musahiplik, hısımlık ve yol kardeşliği 

gibi adlarla da anılmaktadır. Sosyolojik an-

lamda musahiplik; kan akrabalığının dışın-

da, insanların inanç merkezli olarak kurum-

sallaştırdıkları, yardımlaşmayı ve dayanış-

mayı sağlayan sanal bir akrabalık biçimidir. 

Genel olarak Alevilik inancı için kullanılan 

“kıldan ince kılıçtan keskin” ifadesi, musahip-

lik için de kullanılmıştır. Musahip olmak ve 

musahipliği taşıyabilmek çok önemlidir.

3. Cem İbadeti

Cem ibadeti yukarıda da belirttiğimiz 

gibi şeriat kapısının geçilip tarikat kapısına 
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varıldığı, tarikat kapısı içerisinde değerlen-

dirilen, Alevilik inancının diri şekilde de-

vam etmesinin sağlanmasında çok önemli 

olan bir ibadettir. Akkırıklılar, cem ibade-

tinin namazı da kapsadığını düşünerek ve 

inanarak beş vakit namaz kılmamaktadırlar. 

Onlar namazı şeriat kapısı içerisinde değer-

lendirmektedirler. Beş vakit namaz kılınma-

dığı için köyde hoca yoktur. Köye cami ilk 

yapıldığında hoca gelmiş, ancak çok kalma-

dan ayrılmıştır. O zamandan beri Akkırık’a 

hoca gelmemiştir7.

Cem ibadetini yerine getirebilmek için 

musahip olmanın şart olduğunu önceki bö-

lümde belirtmiştik. Cem ibadetini yerine 

getirmenin başka önemli bir şartı da cem 

ibadetine fi zikî ve ruhi açıdan tertemiz gir-

mektir. Cem ibadetinin yapılacağı mekân 

olan cemevine girerken, dediğimiz gibi, ter-

temiz olmak gerekir. Tertemiz olarak ceme-

vine gelindikten sonra hiç kimse ile kırgın, 

kavgalı olmamak, kimse ile ilgili olumsuz 

düşüncelere sahip olmamak gerekir. Eğer 

kişiler arasında sorunlar varsa, bu sorunlar 

cem ibadetini yürütecek olan dedeler neza-

retinde çözümlendikten sonra, kişiler cem 

ibadetini yerine getirebilmek için cemevine 

girebilirler. Burada fi zikî olarak cemevinin, 

eşiğin olumlu düşünce ve niyet ile olumsuz 

düşünce ve niyeti ayıran “ayırıcı bir rolü” 

de vardır. Bu eşikten içeri girebilmek yuka-

7 Uzun bir dönem, Cevat Şensoy adında bir kişi cuma 
namazlarında hocalık yapmış, Akkırıklılar Cevat 
Şensoy’un hocalık ücretini kendileri ödemişlerdir. 
Günümüzde Cevat Şensoy bu göreve devam etme-
mektedir.

rıda belirttiğimiz kuralları yerine getirmeye 

bağlıdır. Bu anlamda cemevinin eşiği aslın-

da, olumlu ile olumsuz arasına çizilen kır-

mızı bir çizgidir de denilebilir. Cem ibade-

tini yerine getirmek üzere cemevine gelmiş 

olan insanlar arasında herhangi bir sorun, 

kırgınlık, küskünlük olmadığı anlaşıldıktan 

sonra cem ibadetine başlanılabilir.

Cem ibadeti kadınlar ve erkeklerin bir-

likte yerine getirdikleri, eşitliğe dayalı, kalbi 

doğru olmayanların giremedikleri, herkesin 

kardeş olduğu bir ibadettir. Cem ibadeti; in-

sanların birbirlerini gördükleri, muhabbet 

ettikleri, toplandıkları sosyal bir ortamdır.

Güvenç Abdal Ocağı’na mensup talip-

lerin yaşadığı bir köy olan Akkırık’ta cem 

ibadetleri diri bir şekilde devam etmekte-

dir. Cem ibadeti içerisinde kadınlara bacı, 

erkeklere baba denilmektedir. Cem ibadeti 

esnasında dede cemevinin kapısının tam 

karşısında oturmaktadır. Dedenin oturduğu 

bölüme post denilmektedir. Babalar, yüz-

leri dedeye dönük olacak şekilde, dedenin 

karşısında hilâl biçiminde oturmaktadır. 

Babaların hilâl biçimindeki duruşlarına ge-

dik denilmektedir. Bacılar da yüzleri dedeye 

dönük olacak şekilde babaların arkasında, 

yine hilâl şeklinde durmaktadırlar. Bacıların 

bu duruşuna katar denilmektedir.

Cem on iki hizmet adı verilen hizmetle-

rin disiplinli bir şekilde yapılmasını içeren 

bir ibadettir. Bu on iki hizmetin yerine geti-

rilmesi sırasında hizmetleri yerine getirenle-

rin aldıkları bazı adlar vardır. Bu adlardan 
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bazıları; imad, anabacı8, süpürgeci, bekçi, sucu, 

kurbancı9, tarikat azası10 ve âşıktır11.

İmad ve anabacı, cem ibadetinin yürü-

tülmesinde dededen sonra en yetkili iki ki-

şidir. Bu kişiler cemevine giren insanların 

birbirlerine karşı razılıklarını alırlar ve iba-

dete hazır bir ortam oluştururlar. Cemevi 

içerisindeki ortam ibadet edilmeye uygun 

hâle geldikten sonra imad ve anabacı, cem 

ibadeti içerisinde kendilerine düşen görev-

leri yerine getirirler. Burada cem ibadetinin 

yapılması kısaca anlatılacaktır. Cem çok ay-

rıntılı ve yapılan her hareketin ve okunan 

her duanın çok derin anlamlar içerdiği bir 

ibadettir. Bu ibadetin yerine getirilmesi sıra-

sındaki uygulamalar başlı başına bir çalışma 

konusunu oluşturabilir. Bu yüzden cem iba-

detinin yapılması burada ayrıntılı olarak an-

latılmayacak, ibadete kısaca değinilecektir.

Süpürgeci, cem ibadetinin yerine geti-

rilişi sırasında dedenin okuduğu dualarla 

birlikte süpürge hizmeti adı verilen hizmeti 

yerine getiren kişidir. Süpürge hizmetini ge-

nellikle bacılar yerine getirmektedirler.

Bekçi, Alevilik inancının rahatça yapı-

lamadığı zamanlarda ortaya çıkmış bir cem 

görevlisidir. Çevresel baskıdan dolayı cem 

ibadeti gizli olarak yapılmıştır. Bu ortamda 

bekçiler de cem ibadetinin yerine getirilişi 

sırasında cemevi etrafına dağılarak nöbet 

8 Meydan bacısı olarak da anılıyor.

9  Pavukçu olarak da adlandırılıyor.

10 Günümüzde tarikat azalığı devam etmemektedir.

11 Başka İnanç-Dede Ocakları ve bölgelerde zakir, 
bülbül gibi adlarla da anılıyor.

tutmuşlardır. Günümüzde cem ibadetleri 

rahatça yapılmasına karşılık bekçilik görevi 

hâlâ devam etmektedir. Bekçi, cem ibadeti 

başlarken gelip dededen dua almakta, cem 

ibadeti bitinceye kadar cemevinin dışında 

durmakta, cem ibadeti bittikten sonra tekrar 

gelip dededen dua almakta ve görevi bit-

mektedir. Bekçilik hizmetini babalar yerine 

getirmektedirler.

Âşık, cem ibadeti esnasında yolu anla-

tan deyişleri, On iki İmamlar’ın adlarının 

geçtiği duaz-ı imamları, Hz. Hüseyin’in 

Kerbelâ’da şehit edilmesini ve diğer Alevi 

inanç önderlerinin başından geçen acı olay-

ları konu alan mersiyeleri okuyan hizmetli-

dir. Ayrıca Kırklar Semahı ve Gönüller Semahı 

adı verilen semahların dönülmesi için saz 

eşliğinde nefes okuma hizmetini yerine ge-

tiren de âşıktır. Akkırık’ın da talibi olduğu 

Güvenç Abdal Ocağı’nın cem ibadetlerinde 

âşıklar saz çalarak deyiş, nefes, duaz-ı imam 

ve mersiye söylemektedirler. Eğer köyde 

saz çalmayı bilen âşık yoksa cem ibadeti içe-

risinde âşıklık hizmetini, dedeler yerine ge-

tirmektedirler. Âşıklık hizmetini genellikle 

babalar gerçekleştirmektedir.

Kurbancı, cem ibadetinden sonra yenile-

cek olan kurbanı kesme ve hazırlama işini 

yapan kişidir. Kurban kesme işini babalar 

yerine getirmektedir.

Sucu, cem ibadeti içerisinde saka suyu 

hizmeti olarak adlandırılan hizmeti yerine 

getiren kişidir. Su hizmetini genellikle ana-

bacı yerine getirmektedir.
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Tarikat azalığı, günümüzde devam etti-

rilmeyen bir hizmettir. Tarikat azası, cem iba-

detine katılacak insanlar arasındaki sorun-

ların çözülmesine yardımcı olan, ilerleyen 

bölümde bahsedeceğimiz görgü hizmetinin 

yürütülmesi sırasında etkin olan bir kişidir. 

Tarikat azalığı hizmetini genellikle babalar 

yerine getirmektedirler.

Cem ibadetinin yerine getirilişi sırasın-

da görev alanların aldıkları adlardan, ceme-

vine girebilmenin şartlarından, cem ibadeti 

içerisinde kadınların ve erkeklerin nasıl 

adlandırıldıklarından bahsettik. Şimdi cem 

ibadetinin yerine getirilişinden bahsedebi-

liriz. Cem ibadeti yapmak amacıyla topla-

nan insanların hepsi geldikten sonra dede, 

akşam duası adı verilen duayı okur. Eğer 

lokma varsa önce lokma yenilir, daha son-

ra cem ibadetine başlanılır. İmad insanlara 

birbirlerinden razı olup olmadıklarını sora-

rak onları cem ibadetine hazır hâle getirir. 

Bundan sonra sırasıyla on iki hizmet gerçek-

leştirilir. Bu hizmetlerin hepsinden burada 

bahsetmeyeceğiz. Cem ibadeti içerisinde On 

iki İmamlar’ın adının geçtiği duaz-ı imam-

lar, Kerbelâ olayı ve İmam Hüseyin’in kat-

ledilişini, diğer imamların ve inanç önder-

lerinin başından geçen acı olayları anlatan 

mersiyeler ve Alevilik inancı ile ilgili nefes-

ler hep bir ağızdan söylenir. Allah’ın, Hz. 

Muhammed’in ve Ehl-i beyt’in adları zikre-

dilerek ibadete devam edilir. Cem ibadeti-

nin içinde Kırklar Semahı, ardından Gönüller 

Semahı adı verilen semahlar dönülür. Eğer 

kurban kesilmişse cem ibadetinden sonra 

kesilen kurban cem erenlerine pişmiş hâlde, 

eşit bir şekilde dağıtılır. Kurbanı kesme işi 

ile dağıtma işini yapan kişiler aynı olmaya-

bilir. Eğer kurban varsa dağıtıldıktan sonra 

Kur‘an okumayı bilen bir kişi Kur‘an’dan 

ayetler okur ve cem ibadeti sona erer. Cem 

ibadeti içerisinde dedenin okuduğu duala-

rın hepsi Türkçedir. Yalnızca cem ibadetinin 

sonunda Kur‘an’dan okunan ayetler Arap-

çadır.

Cem ibadetinin yapılışı, ne için yapıl-

dığına bağlı olarak küçük değişikliklere 

uğramasına rağmen, genel itibarıyla çok 

değişmez. Cem ibadeti çeşitli nedenlerle ya-

pılabilir. Adak kurbanı kesildiği gün veya 

gece12, On iki İmamlar orucunun tutuldu-

ğu gecelerde ve On iki İmamlar orucundan 

sonra kesilen On iki İmamlar kurbanında, 

Hızır orucunun tutulduğu gecelerde ve Hı-

zır orucundan sonra kesilen Hızır kurbanın-

da, görgü ibadetinden sonra kesilen görgü 

kurbanında, ölen kişinin öldüğü gece kesi-

len kabir kurbanında13, yine ölen kişinin ar-

dından yedi hafta boyunca yapılan ve Cuma 

olarak adlandırılan hizmetlerde, ölen kişi-

nin öldüğü günden elli iki gün sonra kesi-

len ve elli iki kurbanı adı verilen kurbanda, 

ölen kişinin öldüğü yıldan itibaren yedi yıl 

arka arkaya yapılan ve sene başı daveti ola-

rak adlandırılan kurbanlarda14 ve musahip 

kurbanı kesildiğinde cem ibadeti yapılmak-

tadır.

12 Adak kurbanı; askere gidenler, kaza geçirenler adı-
na veya kuraklık gibi sebeplerden dolayı kesilebilir.

13 Ölen kişinin öldüğü gece kurban kesilebilmesi için 
on sekiz yaşından büyük olması gerekmektedir.

14 Bu sene başı davetlerini ve bu günde kurban kesme 
işini maddi imkânları olanlar yapmaktadırlar.
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Geçmiş dönemde cem ibadetleri sonba-

harda başlayıp bahara kadar sürer, köyde 

kışın dede kalırmış. İlk zamanlar daha sık 

yapılan cem ibadetleri daha sonra haftada 

bir gün olmak üzere, perşembeyi cumaya 

bağlayan gece yapılmış, sonraları bu da bı-

rakılıp sadece kurban kesilen gecelerde ger-

çekleştirilmiş. Günümüzde cem ibadetleri 

kurban kesilen gün ve gecelerde yapılmak-

tadır.

4. Hızır Orucu

Hızır orucu, Şubat ayının on dördünden 

başlamak üzere yedi gün tutulan bir oruç-

tur. Bu oruçtan sonra köylülerin birlikte 

para toplayarak aldıkları ve Hızır kurbanı 

olarak adlandırılan kurban kesilmektedir 

ve bu kurbanın kesildiği gece cem ibadeti 

yapılmaktadır. Ayrıca Hızır orucunun tu-

tulduğu gecelerde de eğer köyde dede varsa 

cem ibadeti yapılmaktadır

Hızır orucunun tutulmasının nedeni ile 

ilgili Akkırık köyünde şu bilgiler ve inanış 

mevcuttur: ‘’Hızır ile İlyas iki kardeştir. Hızır 

karanın, İlyas deryanın bekçisidir. Bunlar sene-

de bir gün buluşmaktadırlar. Bir gün babaları, 

Hızır ve İlyas kardeşlere eğer ölümsüzlük suyu 

bulmazlarsa öleceklerini bildirir. Hızır ile İlyas 

kardeşler bunu nasıl yapacaklarını babalarına 

sorarlar. Babaları onlara; bir tepsinin içine balık 

koymalarını, balıkların bir yüzünü kızartıp di-

ğer yüzünü çiğ bırakmalarını, sonra da bu tep-

siyle beraber deryaya yürümelerini, balıkların 

deryaya atladıkları yerde ölümsüzlük suyunu 

bulacaklarını, bulduklarında da bu suyu içerek 

ölümsüz olacaklarını söyler. Hızır ile İlyas kar-

deşler deryada üç buçuk gün yürüdükten sonra 

balıklar deryaya atlar. Böylece iki kardeş ölüm-

süzlük suyuna ulaşır. Suyu içerler. Daha sonra 

üç buçuk günde de geri dönerler. Deryanın kıyı-

sına geldiklerinde halkın kendilerini beklediğini 

görürler. Deryanın kıyısındaki halkın gözüne 

kendilerini göstermemek için un atarlar. Halk-

tan kimse onları görmez ve yerlerine ulaşırlar. 

Ölümsüzlük suyunu alıp geldiklerinde toplam 

yedi gün geçer’’15. Bu inanıştan dolayı yedi 

gün Hızır orucu tutulmaktadır. 

5. Muharrem Orucu

Muharrem orucu, aşur orucu, aşure 

orucu ve On iki İmamlar orucu olarak da 

adlandırılan ve kurban bayramından son-

ra tutulup on iki gün süren bir oruçtur. Bu 

on iki günlük oruca üç gün tutulan ve hür 

şehitler orucu olarak adlandırılan oruç da 

eklenerek oruç, on beş güne çıkarılmış olur. 

Muharrem orucu, Hz. Hüseyin Kerbelâ’da, 

muharrem ayında şehit edildiği için bu 

adı almıştır. Aşur orucu16 olarak da anılan 

muharrem orucunun Hz. Hüseyin’in do-

ğumundan önce de tutulduğu, Hz. Âdem 

ve O’ndan sonraki tüm peygamberlerin bu 

orucu tuttuğu anlatılmakta ve buna inanıl-

maktadır.  On iki İmamlar orucuna eklene-

rek üç gün tutulan hür şehitler orucu ise, 

Kerbelâ’da Hz. Hüseyin’in yanında yer ala-

15 Bu bilgileri Akkırık köyünden Mehmet BEKDAŞ’tan 
aldık. Mehmet BEKDAŞ, Akkırık köyünde kırk yıl 
imadlık yapmış, dinî bilgi seviyesi yüksek bir kişidir. 

16 Akkırık köyünde muharrem orucu, aşur orucu ola-
rak anılıyor.
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rak şehit olan çocukların yası için tutulmak-

tadır. Hz. Hüseyin, bu çocukların kanının 

kendi tarafl arına doğru aktığını görünce, bu 

çocukların da yasının tutulması gerektiğini 

söylemiştir17. Muharrem’de insanlar lüks 

olarak gördükleri yiyecekleri yemeyip, as-

gari düzeyde karınlarını doyururlar. Kana 

kana su içmemekte ve Hz. Hüseyin’in yası-

nı tutmaktadırlar. Muharrem orucunun ol-

duğu gecelerde eğer dede varsa cem ibadeti 

yapılmaktadır. Oruçtan sonra insanların 

birlikte aldıkları bir kurban kesilir. Bu kur-

banın kesildiği gece de cem ibadeti yapılır. 

On iki İmamlar, aşure, aşur ve yas-ı matem 

orucu olarak da anılan muharrem orucu-

nun tutulmasının fazileti ile ilgili Pir Sultan 

Abdal’ın şu nefesi çok önemlidir:

Aşure ayında matem orucu

Onları tutana sevap yazılır

Kerbelâ’da yatan Hasan Hüseyin

Onları görenin benzi bozulur

Birini tutan hakkına yeter

İkisini tutan günahın atar

Üçüncü tutanlar cennette yatar

Engür olmuş, hak ceminde ezilir

Dördünü tutan veli dediler

Beşini tutan ulu dediler

Altısın tutana, dolu dediler

Engür olmuş, hak ceminde ezilir

17 On iki İmamlar orucu ve hür şehitler orucunun tu-
tulması ile ilgili bilgileri bize Akkırık köyünden Meh-
met BEKDAŞ verdi. 

Yedisini tutan havada uçar

Sekizini tutan hulleler biçer

Dokuzunu tutan cennetin açar

Engür olmuş, hak ceminde ezilir

Pir Sultan Abdal’ım onunda zahmet

On birini tutana indi rahmet

On iki tutana nasiptir cennet

Engür olmuş, hak ceminde ezilir 

(Kılınç, 2005: 231) 

6. Kırk Sekiz Perşembe Orucu

Akkırık’ta insanların niyetlenerek kırk 

sekiz hafta boyunca Perşembe günleri tut-

tukları oruca verilen addır. Bu oruç isteğe 

bağlı olarak tutulur ve çok yaygın değildir. 

Bu oruç kırk sekiz hafta tutulduktan sonra 

kurban kesilir ve cem ibadeti yapılır.

7. Semah

Güvenç Abdal Ocağı’nın talibi olan in-

sanların yaşadığı Akkırık’ta Kırklar Semahı 

ve Gönüller Semahı olmak üzere iki çeşit se-

mah vardır. Kırklar Semahı, cem ibadeti içe-

risinde imad ve anabacının döndükleri bir 

semahtır. Gönüller Semahı, cem ibadetinin 

sonunda insanların isteğe bağlı olarak ger-

çekleştirdiği semahtır.

Semah, cem ibadeti içerisinde yapılan 

on iki hizmetten birisidir. Semah dönen in-

sanlar kendilerinden geçmekte ve Allah’a 

yaklaştıklarına inanmaktadırlar. Semah 

dönmek değişimin, dönüşümün ve coşkun-

luğun sembolize edilmesidir.
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8. Kesilen Kurbanlar

Akkırık’ta insanlar; adak adadıkların-
da, Hızır ve Muharrem oruçlarında, Hakk’a 
yürüyen(vefat eden) canın ölüm gecesinde18, 
Hakk’a yürüyen canın arkasından yapılan 
elli iki ve sene başı davetlerinde, kurban 
bayramında19, görgüden sonra ve musahip 
hizmetinde kurban keserler.

Kesilecek olan kurbana dede, kurban du-

ası adlı duayı okur ve kurbanı bu dua eşli-
ğinde tekbirler. Dede tarafından tekbirlenen 
ve duası edilen kurban kurbancı tarafından 
kesilerek20 hazırlanır. Hazırlanan kurban 
lokması insanlara dağıtılır. Kurbanların in-
sanlara dağıtılan her bir parçasına kurban 
lokması denir. Lokmalar kurban lokması 
olabileceği gibi meyve, bisküvi, kuruyemiş 
vb. de olabilir. Bu lokmalar cem ibadetinden 
sonra dağıtılır; ancak Akkırık’ta insanlar 
karşılıklı olarak birbirlerine verdikleri şey-
leri de bazen lokma olarak adlandırmakta-
dırlar.

Kurban bayramında kesilen kurbanlar 
yukarıda bahsettiğimiz kurbanlardan farklı-
dır. Bu kurbanları kesecek olan kişiler kendi 
başlarına keserler ve dağıtırlar. Bunun için 
dede olmazsa olmaz değildir. Akkırık’ta 
kurban bayramında kurban kesmek yaygın 

değildir.

18 Ölen kişi için vefat akşamı kurban kesilmesinin ne-
deni, kesilen kurbanın ölen kişiyi sırat köprüsünden 
geçireceği inancıdır. Bu kurbana kabir kurbanı da de-
nir. Kabir kurbanı kesilmesi için Hakk’a yürüyen ca-
nın on sekiz yaşından büyük olması gerekir.

19 Bu kurbanı gücü yetenler keserler.

20 Alevi ve Bektaşiler’de kurban kesmek ifadesi yeri-
ne, “tığlamak” tabiri kullanılır.

9. İbadetlerin Yapıldığı Mekânlar

Akkırık’ta ibadetler geçmiş dönemden 

beri insanların kendi evlerinde yapılmak-

tadır. Köyde henüz bir cemevi yapılmış 

değildir. Köylünün hepsinin katıldığı ortak 

kurbanlarda köydeki geniş olan evler ter-

cih edilmektedir. Akkırık’ta cemevi bulun-

mamasına karşılık Akkırık’ın mezrası olan 

Ericek’te cemevi vardır. Ayrıca Akkırıklılar, 

kutsal mekânlar adlı bölümde de belirttiği-

miz Karagöl’de ve Ulus Derviş Türbesi’nde 

de cem ibadeti yapmaktadırlar. Karagöl 

ziyaretinde cemevi yoktur; ancak Ulus 

Derviş’in Türbesi’nin bulunduğu yerde ce-

mevi bulunmaktadır.

10. Kutsal Mekânlar

Akkırık’ta kutsal olarak kabul edilen 

dört evliya, bir türbe ve bir de nazarlama 

vardır. Nazarlama; insanların, sağlığında 

saygı duydukları, kerametini gördükleri de-

delerin21 “beni arayan burada bulsun” diyerek 

belli yerleri dua ederek işaretlemeleri sonu-

cu oluşan ziyaret yeridir. Evliya ve türbe 

olarak anılan mekânların da insanlar tara-

fından saygı ve sevgi duyulan inanç önder-

lerinin mezarları olduğunu biliyoruz.

Akkırık sınırları içerisinde yer alan ev-

liyalar, Düz Gürgen, Boyunduruk ve Evliya 

olarak anılıp, özel isimleri olmayan diğer iki 

kutsal mekândır. Bu evliyalardan Boyun-

duruk Evliyası’nda, Güzelce köyü sınırları 

içerisinde yer alan Avara mevkiindeki Ulus 

21 Bu ifadeyle, Alevi inanç önderi olan dedeleri kaste-
diyoruz.
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Derviş Türbesi’ne ziyaretler başlamadan 

önce kurbanlar kesilmiş ve cem ibadeti ya-

pılmış. Boyunduruk Evliyası’nda genellik-

le kuraklık için adanan kurbanlar kesilmiş. 

Düz Gürgen ve diğer iki evliyaya yalnızca 

ziyaretler yapılmış, adaklar adanmış, bura-

larda cem ibadeti yapılmamış. Akkırıklılar 

ve çevre köylerden gelen Alevi inançlı in-

sanlar bu kutsal mekânlara, geçmiş dönem-

de adaklar adamışlar ve dualar etmişler. Bu 

durum geçmişte olduğu gibi günümüzde de 

devam etmektedir.

Ulus Derviş Türbesi Akkırıklılar’ın yanı 

sıra çevredeki birçok Alevi inançlı insanın 

ziyaret ettiği, adak adadığı, kurban kestiği 

bir inanç merkezidir. Türbeye Ordu’nun 

Ünye, Fatsa, Gürgentepe, Ulubey ve Göl-

köy ilçelerinden insanlar gelmektedir. Ulus 

Derviş, Güvenç Abdal Ocağı’nın piri, dervi-

şi ya da kurucusu da diyebileceğimiz Gü-

venç Abdal’ın soyundan olup Ulusoğulları 

dede sülalesine mensuptur. Asıl adı Meh-

met Derviş’tir. Ulusoğlu Mehmet Derviş, 

Ordu’nun Gürgentepe ilçesinde yaşamıştır. 

Mehmet Derviş’in büyükleri Gürgentepe’ye, 

Giresun’un Dereli ilçesine bağlı Çamlıköy 

adlı köyden gelmişler. Günümüzde Mehmet 

Derviş’in soyca bağlı olduğu Ulusoğulları, 

Çamlıköy’de ve Gürgentepe’de yaşamakta-

dırlar.

Akkırık’ın Ericek yaylasında bulunan 

nazarlama, yukarıda bahsettiğimiz Ulusoğ-

lu Mehmet Derviş’in torunlarından Şükrü 

Dede’nin yakın zamanda dua edip işaretle-

diği bir ziyaret yeridir. Şükrü Dede burayı 

Ulusoğlu Mehmet Derviş’in Türbesi’nin 

adına işaretlemiştir. Burada da Akkırıklılar 

son birkaç yıldır adak adamakta, kurban 

kesmekte ve cem ibadeti yapmaktadırlar.

11. Görgü 

Görgü, Alevilik inancında geliştirilmiş, 

insanların kendi kendilerini yılda bir defa 

yargıladıkları çok önemli bir sistemdir. Gör-

güde insanlar bütün yıl boyunca birbirlerine 

karşı ve inancın kendisine karşı işledikleri 

suçların hesabını vermektedirler.

Akkırık’ta günümüzde hâlen araların-

daki sorunları tarikatta halletmeyip mahke-

meye başvuranlar hoş karşılanmamaktadır-

lar. İnsanların aralarındaki sorunları mahke-

meye taşımaları şeriat olarak görülmektedir. 

Şeriat da inanca göre ilk kapıdır, oysa tari-

kat kapısı şeriat kapısına göre derece olarak 

daha ileridedir. Bu yüzden inanca göre in-

sanların kendi aralarında çıkan problemle-

ri ve inançla ilgili işledikleri ihlalleri kendi 

aralarında tarikat kapısı kapsamına giren 

görgü ibadetinde çözmeleri gerekmektedir.

Görgü, insanların aralarındaki sorunla-

rı, bu sorunun muhatabı olan herkesin katı-

lımıyla, dedenin rehberliğinde ve hakemli-

ğinde çözüme kavuşturmaya çalıştıkları bir 

sistemdir. Dedeler burada hakem ve rehber 

ise de belirleyici değildir. Yalnızca tartışı-

lan sorunların çözümüne ışık tutacak bilgi-

yi sağlayacak otoriteyi teslim etmektedir. 

Görgü’de sorunlar, sorunun muhatabı olan 

kişilerin, köylülerin huzurunda yaşanan 

problem ve sıkıntıları karşılıklı mutabakat-
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la çözmeleri şeklinde sonuca ulaşır. Dede 

de, kişilerin kendi aralarında hesaplaştıktan 

sonra vardıkları kararları kendi dinî bilgisi 

ışığında, sorunun tarafl arının razılığını al-

dıktan sonra onaylar. Bu onaylamadan sonra 

dede talibine dua eder. Görgü’nün sonunda 

köylülerin birlikte aldıkları bir kurban ke-

silir ve cem ibadeti yapılır. Görgü kurbanı 

birlik kurbanı olarak da anılmaktadır.

Görgü, yılda bir defa insanların birbir-

lerine, birbirleri önünde ve birbirlerine karşı 

hesap verdikleri, verdikleri bu hesap sonu-

cunda dededen dua alarak inanç anlamında 

temizlendikleri, adaleti sağlamaya yönelik 

önemli bir sistemdir.

Sosyolojik açıdan görgü, toplumsal dü-

zenin sağlanmasında işlevsel olabilecek ku-

ralları işleten, karşılıklı razılığa dayanan bir 

yargılama sistemidir.

Günümüzde her şeyi etkileyen değişim, 

genel olarak Alevilik inancını ve inançsal 

uygulamalarını da etkilemiştir. Bu bağlam-

da görgü uygulaması da hasarlar görmüş-

tür; ancak her şeye rağmen varlığını sürdür-

mektedir.

12. Ölüm Anı ve Ölüm Sonrası ile 

İlgili Uygulamalar

Akkırık’ta ölüm anında ve sonrasında 

uygulanan bazı uygulamalar vardır. Kişi-

nin ölmesine ‘’göçme’’ adı da verilmekte-

dir. Ölen kişinin yakınları veya ölen kişiyi 

ilk görenler, ölen kişinin öncelikle yakası-

nı yırtmakta ve çenesini bağlamaktadırlar. 

Daha sonra ‘’seyran suyuna koyma’’ adı veri-

len işlem uygulanmaktadır. Seyran suyuna 

koyma, ölen kişiyi, öldüğü gün yakınlarının 

veya köylülerinin yıkaması işlemidir. Ölen 

kişi kadınsa kadınlar tarafından, erkekse er-

kekler tarafından yıkanmaktadır. Ölen kişi-

yi yıkama işinde görev alan kişilerin abdest 

almış olmaları şarttır. Ölü yıkanırken ölüyü 

yıkayan, su taşıyan, ölüyü yıkayan kişiye su 

döken olmak üzere genellikle yedi kişi görev 

almaktadır. Ölen kişi, cenazesinin kalkacağı 

gün, tekrar yıkanmaktadır. Bu yıkama işle-

minde de seyran suyuna koyma işleminde 

uygulanan kurallar ve işlemler geçerlidir.

Ölen kişinin defi n işlemine kadar ger-

çekleştirilen hizmetler yukarıda anlattığımız 

şekildedir. Ölen kişi defnedildikten sonra 

da bazı uygulamalar yapılmaktadır. Ölen 

kişinin defnedildiği gece kabir kurbanı adı 

verilen bir kurban kesilmektedir.

Vefatın üçüncü günü “mezar üstene git-

me” adı verilen bir hizmet gerçekleştirilmek-

tedir. Bu uygulamada ölen kişinin ruhu için, 

mezarının üstünde dua edilir ve lokma da-

ğıtılır.

Ölümün kırkıncı günü ise “kırk okuma” 

adı verilen bir uygulama gerçekleştirilmek-

tedir. Kırk okumada Kur‘an okunur ve cem 

ibadeti yapılabilir. Kırk okumada cem iba-

deti yapılması zorunlu değildir, isteyen ya-

pabilir. Eğer ölen kişinin yakınlarının maddi 

imkânları kısıtlıysa sadece evde ölü için dua 

edilir ve küçük çaplı lokma dağıtılır. Maddi 

imkânları uygunsa yemek hazırlanıp köylü-

ler davet edilir.
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Kişinin ölümünden sonraki yedi hafta 

boyunca perşembeyi cumaya bağlayan gece, 

cenaze sahipleri yemek hazırlayarak köylü-

leri davet eder ve cem ibadeti yapılır. Yedi 

hafta Perşembeyi cumaya bağlayan gece 

yapılan bu uygulamaya ‘’cuma’’ adı verilir. 

Bu uygulama günümüzde değişikliğe uğ-

ramıştır. İsteyenler hâlen “yedi cuma” ya-

pabilmekle birlikte maddi imkânları uygun 

olmayanlar için dedeler, üç cuma da yapıla-

bileceği kararını almışlardır. Bu cumalarda 

köyde cem ibadetini yaptıracak dede bulun-

mazsa cem yapılmayabilir; ancak, köyde o 

gün dede bulunuyorsa cem ibadeti yapılır.

Diğer taraftan ölümden sonraki elli 

ikinci gün “elli iki” denilen uygulama yapı-

lır. Bu uygulamada maddi imkânları olanlar 

kurban kesebilirler, maddi imkânları olma-

yanların kurban kesmeleri zorunlu değildir. 

Bu uygulamada da ölen kişinin yakınları ye-

mek verirler ve cem ibadeti yapılır.

Ölen kişinin defnedilmesinden sonra 

yapılan uygulamalardan yukarıda bahset-

tik. Bu uygulamalarda kurban kesilmesi 

ve yemek verilmesi gibi uygulamalar ölen 

kişinin yakınları tarafından gerçekleştirilir. 

Ölen kişinin yakınlarının dışında kalanlar 

da ölen kişinin yasını çekerler, onun için 

yapılan cem ibadetlerine katılırlar. Yedi cu-

malarında, elli ikisinde, kırk okunmasında 

lokma dağıtabilirler. Lokma, daha önceki 

bölümlerde bahsettiğimiz gibi Alevi inan-

cında insanların birbirleri arasında paylaşı-

mını ve yardımlaşmasını sağlayan önemli 

bir bütünleşme aracıdır.

Akkırık’ta ölen kişinin ölümü ve ölümü 

sonrasında gerçekleştirilen hizmetler; köy-

lüler arasında dayanışmayı, bütünleşmeyi 

güçlendirici işlev görüp ölen kişinin yakın-

larının acılarının paylaşıldığı önemli uygu-

lamalardır.

13. Hıdırellez

Hıdırellez, Akkırık’ta her yıl 6 Mayıs’ta 

kutlanan bir gündür. Hıdırellez, birebir Ale-

vi inancı içerisinde yer alan dinî bir gün de-

ğildir. Hıdırellez genel anlamda daha çok 

baharın gelişinin kutlandığı, doğa ile birlik-

te yaşama fi krinin güçlendirildiği bir gün 

olarak kutlanır. Hıdırellez sadece Akkırık’ta 

kutlanan bir gün değildir. Hıdırellez, Gü-

venç Abdal Ocağı’na mensup dede ve talip 

ailelerinin yaşadığı yerlerde ve Türkiye’nin 

değişik yerlerinde farklı şekillerde kutlanan 

bir gündür. Akkırık’ta hıdırellez gününde 

gerçekleştirilen uygulamalar Güvenç Abdal 

Ocağı’na mensup dede ve talip ailelerinin 

yaşadığı yerlerde yapılan uygulamalarla 

çok küçük farklılık gösterse de temelde ay-

nıdır.

Hıdırellez gününde sabah mezarlar zi-

yaret edilerek mezarlıkta dua edilir ve lok-

ma dağıtılır. Daha sonra Akkırık’ın mezrası 

olan Ericek’e çıkılır. Burada köylülerin hep-

sinin katkısıyla yemekler hazırlanır, kurban-

lar kesilir ve cem ibadeti yapılır.
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Hıdırellez gününde yapılan bu uygula-

maların yanında, bugüne mahsus olan ina-

nışlar da vardır. Hıdırellez günü bıçak, balta 

vb. keskin aletler tutulmaz, dikiş dikilmez, 

hiçbir bitki koparılmaz. Hıdırellez’de bu fi il-

leri yapan kişinin varsa hayvanlarının sakat 

yavru doğuracağına, bu hareketlerinin ona 

iyi gelmeyeceğine inanılır. Kadınlar hıdırel-

lez günü akşamüstü, evlerine yakın olan kö-

yün ortak arazilerine mısır, fasulye, kabak 

gibi bitkilerin tohumlarını ekerler. Bu uygu-

lamanın hepsine birden “eğrice” adı verilir. 

Burada ekilen tohumlardan ürün almak gibi 

bir amaç yoktur; ancak bu uygulama inanış 

açısından önemlidir. Eğrice’nin amacı, hıdı-

rellez günü yapılması yasak olan fi illeri bil-

meyerek yapan kişinin, yaptığı bu davranı-

şın sonuçlarından kurtulma istemidir.

Hıdırellez gününün kutlanmasının öne-

mi, hıdırellezin doğa ile beraber yaşama ve 

doğayı koruma bilincini insanlara kazan-

dırmasıdır. Hıdırelleze ait inanışlar bir yö-

nüyle doğayı koruma adına kural ve yaptı-

rım işlevi görmektedir. Hıdırellez ile ilgili 

inanışlar ve gerçekleştirilen uygulamalar; 

doğanın dengesinin bozulduğu, çevresel 

kirlenmenin ve tahribatın arttığı günümüz 

dünyasında bir günlük de olsa, insan-doğa 

ilişkisi adına insanlığa çok önemli bir model 

sunmaktadır.

Günümüzde Akkırık’ta hıdırellez ile il-

gili inanış ve uygulamalar hâlen devam et-

tirilmektedir; ancak bu günde yapılmaması 

gereken davranışlar ihlal edilebilmektedir. 

Bu durum toplumun tamamında ve insan 

tipinde meydana gelen değişimin mikro bir 

yansımasıdır.

14. Yılbaşı

Yılbaşı, Akkırık’ta günümüzde nere-

deyse unutulmuş olan, geçmiş dönemde 

kutlanılan bir gündür. Burada bahsettiğimiz 

yılbaşı, her yıl tüm Türkiye’de 31 Aralık’ı 1 

Ocak’a bağlayan gece kutlanan yılbaşından 

hem gün olarak hem de uygulama olarak 

farklılık göstermektedir. Burada bahsettiği-

miz yılbaşı, 13 Ocak’ı 14 Ocak’a bağlayan 

gece kutlanmaktadır. Bu günde mısır ekme-

ği yapılıp içine boncuk veya madenî para 

atılmakta, bu parayı bulan kişi için gelecek 

yılın olumlu geçeceğine inanılmaktadır. 

Bununla birlikte insanlar, yılbaşı gecesinin 

sabahı evlerine koyun veya buzağı getir-

mekte, kısa bir süre bu hayvanları evlerinde 

bekletmekte, beslemekte ve tekrar ahırları-

na geri götürmektedirler. Eve bir veya iki 

hayvan getirilmektedir. Bunun yanında in-

sanlar, evlerine komşularının küçük çocuk-

larını da getirmektedirler. Bu uygulamanın 

nedeni; insanların, evlerine getirdikleri hay-

vanların ve küçük çocukların yeni yılda ev-

lerine bereket getireceğine olan inançlarıdır. 

Ayrıca, yılbaşı gecesinin sabahı insanların 

birbirlerinin evine gitmemesi gibi bir inanç 

da mevcuttur. Yılbaşında gerçekleştirilen 

uygulamalar ve inanışların düşünsel temeli, 

insanların gelecek ile ilgili olumlu beklenti-
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lerini cisimleştirmesi açısından önemlidir. 

Bu anlamda bu gün tüm Türkiye’de kutlan-

makta olan yılbaşından farklıdır. 

SONUÇ

Alevilik inancı üzerine araştırmaya da-

yanmayan tespitler yapmak yerine, sosyal 

bilimlerin sunduğu araçları kullanarak ça-

lışmalar yapmak, konu ile ilgili doğru bil-

giyi açık ve anlaşılır hâlde açığa çıkarmak 

her zamankinden daha acil hâle gelmiştir. 

Bu çalışma, bu amaç ve gaye ile yapılmaya 

çalışılmıştır. 

Çalışmada Alevilik inancının diri bir şe-

kilde yaşatıldığı bir yer olarak Akkırık köyü 

örneklemi seçilmiştir. Akkırık’ın örneklem 

seçilme sebebi, Alevi inancına ait unsurlar-

da bozulmanın en az yaşandığı, değişimin 

karşısında en fazla direncin gösterildiği bir 

yerleşim birimi olmasıdır. Araştırmada Ale-

vilik inancının, Akkırık’ta kaldığı hâliyle 

resmi çekilmiş ve bu çalışma vasıtasıyla 

tabir yerindeyse çekilen fotoğraf basılmış, 

okumakta olduğunuz ürün ortaya çıkarıl-

mıştır. 

Kentlerde nüfusun yoğunlaşması ve 

köylerin boşalarak kentlere göçün artması 

her şeyi olduğu gibi Alevilik inancına dair 

oluşturulan inançsal mirasın da bugünkü 

yaşanılabilirliğini etkilemiştir. Şehirde daha 

hızlı olmakla birlikte, köyde yaşatılmaya de-

vam edilen Alevilik de değişim geçirmiş ve 

geçirmeye de devam etmektedir. Bu değişim 

karşısında Akkırık’ta yaşanılan ve yaşatılan 

Alevilik ortaya çıkardığı ilişki biçimleri ile 

incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda mev-

cut yaşatılan ve yaşanılan inançsal etkinlik-

ler ve bu inançsal etkinliklerin toplumsal ha-

yata etkileri ortaya konulmuş, değişimden 

şehir kadar olmasa da köyün de etkilendiği 

görülmüştür. Bu etkinin olumsuz bir sonuç 

doğurduğu ve insanların inançsal anlamda 

geçmişe özlem duydukları anlaşılmıştır.

Çalışmanın yapılmasını zorunlu kılan 

başka bir nokta, tarihin peşinden koşma an-

lamında, inanca dair otantik ve öz olanı ya-

kalama gayretidir; çünkü genç nesil inanç ile 

ilgili etkinliklere büyüklerine oranla daha az 

ilgilidirler. Bu da inanca dair düşünce ve uy-

gulamaların hafızadan silinmesi tehlikesini 

beraberinde getirmektedir. 

Sonuç olarak çalışma; Alevilik inancı 

ile ilgili, İnanç-Dede Ocağı’nı merkeze alan, 

köy boyutunda bir lisans çalışması olarak 

hazırlanmıştır. Kendi açımdan konuya giriş 

ve bir ön basamak niteliği taşıyan mütevazı 

bir çalışmanın makale hâline getirilmiş şek-

lidir.
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ANTALYA TEKKEKÖY, ABDAL MUSA TÜRBESİ 

ANMA TÖRENLERİ: YERLEŞİK HALK İLE ZİYARETÇİ 

TOPLULUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ANTALYA TEKKEKOY, MEMORIAL CEREMONIES 

OF ABDAL MUSA TOMB: EFFECTS ON SETTLED 

COMMUNITIES AND VISITORS

Selma HANCI1

ÖZET

Abdal Musa Türbesi ’nin bulunduğu 

Antalya’ya bağlı Tekkeköy ’de alan araştır-

ması yapılmış, köyde yaşayan ve köye zi-

yaretçi olarak gelen kişilerle derinlemesine 

mülakatlar yapılmış, bu söylemler ve göz-

lemler aracılığı ile de araştırma sonuçlandı-

rılmıştır. Abdal Musa  Türbesi birçok insanın 

ritüellerini gerçekleştirmek ve dualarını et-

mek için uğradıkları bir inanç merkezidir. 

Abdal Musa, 2010 Haziran ayında düzen-

lenmiş olan 26. Ulusal, 5. Uluslarası anma 

törenleri ile anılmıştır. Alevi  ve Bektaşi 

inancına mensup olan insanlar, Abdal Musa  

Türbesi’ni ziyaret için toplanmaktadırlar. 

Köylü halk anma törenleri yapılmaya başla-

masından bu yana, gelen ziyaretçileri evle-

rinde ağırlamaktadılar. Anma törenlerinde 

köylerinde oluşan kalabalık, Tekkeköylüle-

1 Yeditepe Üniversitesi, Antropoloji Bölümü 4. Sınıf 
Öğrencisi.

rin sosyal  ağlarını genişletmektedir. Dinsel 

inançlarının merkezi gibi gördükleri Abdal 

Musa Türbesi de bu vesile ile yaşatılmak-

tadır. Kişiler birbirlerini ve kendilerini ‘biz’ 

diye tanımlamaktadırlar. Türbeyi ziyaret ve 

anma törenlerine katılmanın sonucunda din  

olgusunun dışında, kimliklerin korunması 

ve devam ettirilmesi de sağlanmıştır. Tür-

benin ve anma etkinliklerinin dinsel, psiko-

lojik, toplumsal ve ekonomik boyutları var-

dır. Din kurumu diğer kurumlarla içiçedir. 

Türbeyi ziyaretin birçok kültürel nedeni ve 

sonucu vardır.

Anahtar Kelimeler: Abdal Musa Türbe-

si, Alevilik ve Bektaşilik, dua, ibadet, inanç, 

kültür, misafi rperverlik, ritüel, tören, türbe 

ziyareti

ABSTRACT

The fi eld research was made in the vil-

lage of Tekkeköy  in Antalya which has the 

Shrine of Abdal Musa, lots of indepth inter-

views were made with the visitors and the 
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local people and by these discourses and 

observations the research was  concluded. 

The tomb of Abdal Musa is a center of be-

lief  where the people go to practice their 

religion and pray. Abdal Musa was com-

merodated in  the summer of June  in the 

26th National and 5th International memo-

rials. The visitors are Alevi and Bektashis. 

The people from the Alevi-Bektashis culture 

see the shrine as a centre of their religion. 

The villagers have been hosting people who 

come to visit the shrine in their houses since 

the beginning of the memorials. There emer-

ged some psychological, religious, cultural 

and economical contents and functions of 

the shrine. The crowd of visitors gathering 

here contributes to the expansion of  social 

network of the villagers. The tomb that is 

seen as a center of religious beliefs is valu-

ed and lived by this networks.Abdal Musa 

Tomb and Memorials are seen as a concept 

that helps Alevi people gather together. The 

people start to identifythemselves as ‘we’. 

As a result of visiting the shrine and joining 

to the memorials they do not only practise 

their religion but also protect and preserve 

their ethnic identities. The tomb and Abdal 

Musa memorial activities have  religious, 

psychological, social and economic dimensi-

ons. Religion is interwined with other insti-

titutions. As a conclusion, visiting the tomb 

has many cultural reasons and results.

Key Words: Shrine of Abdal Musa, 

Alevism, Bektashism, pray, belief, culture, 

hospitablity, ritual, memorials, visiting the 

tomb. 

Abdal Musa Türbesi: Yerleşik 

Halk ve Ziyaretçi Topluluk 

Üzerindeki Etkileri 

Alan araştırması Antalya ilinin Elmalı 

ilçesine 14 km uzakta bulunan Tekke köy-

de yapılmıştır. Tekkeköy ; Antalya’nın El-

malı kazasına bağlı, bağ ve bahçeler içinde, 

Toroslar’ın arka yüzünde bir köydür. Tek-

keköy  yaklaşık 280-300 hanelik bir köydür. 

Köyün nüfusu 1100 civarındadır. Köyde ev-

ler genelde tek katlı olup nadir şekilde iki 

katlı evlere rastlanmaktadır. Köyde çiftçilik, 

hayvancılıktan daha çok gelişmiştir. Verimli 

toprakları vardır. Nisan ve Mayıs ayların-

da çapalama işlemi yapılmaktadır. Eylül ve 

Ağustos aylarında toplanan mahsülün bir 

kısmı aileleler tarafıdan tüketilmekte, kalan 

ya da artan kısmı da satılmaktadır. Köy de 

geniş tarım alanları olmadığından, pek fazla 

tarımsal ürün ticareti yapılamamaktadır. 

Özellikle yaz aylarında Türkiye ’nin 

birçok bölgesinden gelen insanlarla do-

lan Tekke köy, birden fazla kültürün ortak 

amaçlarla yaşandığı bir alan hâline gelmiş-

tir. Her Alevi kültürü, farklı coğrafyalarda 

farklı yaşantılar kazanmış, değişik özellik-

ler göstermektedir. Tekkeköy; Tokat’tan, 

Eskişehir’den, Malatya’dan ve daha birçok 

kesimden Alevi ve  Bektaşi ler’e ev sahipliği 

yaptığı gibi bunun yanısıra, Tekkeköy  yerli-

leri Bektaşi olarak bilinmektedir ki, ziyaret-

çilerden farklı özellikleri vardır. Haziran’ın 

ikinci haftasında düzenlenen Abdal Musa’yı 

anma törenlerinde köy, binlerce Alevi ve di-

ğer mezheplerden olan insanların uğrak yeri 
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olur. Türkiye’nin birçok yerinden Alevi ve 

Bektaşi kültürüne mensup insanlar, köyde 

anma törenleri kapsamında geceler, konak-

larlar. Günübirlik ziyaretlerini gerçekleşti-

rip gidenler de vardır. Köy halkı bütün bir 

sene gelen ziyaretçilerle ilişkiler geliştirir ve 

haziran ayının kalabalığına, şenliklere hazır-

lık yaparlar. Gelen ziyarteçileri tanısınlar ya 

da tanımasınlar, evlerinde misafi r ederler. 

Yerleşik halk,  türbe için gelen ziyarteçileri, 

“Tanrı  Misafi ri” sayıp kapılarının anahtar-

larını bile teslim etmektedirler. Görüldüğü 

üzere Abdal Musa Türbesi,  farklı coğraf-

yalardan birçok Alevi ve Bektaşi inancına 

mensup kişileri, küçük bir köyde bir araya 

toplayan önemli bir unsurdur.

Bu kültürlerin birbirleri ile olan etkile-

şimlerini, anma törenlerinin düzenlendiği 

ayda gözlem yaparak incelemek ve anla-

mak, araştırmanın temel amaçlarını oluş-

turmaktadır. Hedef inançların, şenlik gibi 

aktivitelerin etkileşimlerde ne gibi sonuçlar 

doğurduğunu, köy halkı üzerinde nasıl et-

kiler gösterdiğini, ziyaretçi ve yerleşik halk 

için ne anlam ifade ettiğini ortaya koyabil-

mektir. Değişik coğrafi  yerleşimlerden gelen 

Alevi  ve Bektaşi  kültürüne bağlı insanların 

farklılıklarını ya da benzerliklerini, ortak 

bir kavram etrafında nasıl gösterdiklerini 

bulmak, araştırmanın diğer bir amacıdır. 

Araştırmanın bir sorusu da Abdal Musa  

Türbesi ve şenlikleri sayesinde bir araya 

gelen binlerce kişi için bu aktivite, ne ifade 

etmektedir? Köy  halkının ziyaretçi halktan, 

ziyaretçi halkın da köy halkından beklenti-

lerini bulmak ve ayrıca şenlikler döneminde 

bu iki grubun birbirleriyle olan iletişimleri-

ni, yerleşik halkın türbe ile nasıl bütünleş-

tiğini, ziyaretçi kafi lesi hakkındaki düşün-

celerini, gelenek hâline gelen davranışları 

ortaya koymak da araştırmanın amaçları 

arasındadır. Amaç, şenlik gibi aktivitelerin 

etrafında dönen uğraş ve kolektif çalışmala-

rın, kurum-kuruluşların yanı sıra bireylerin 

kişisel çabalarının da etkileri ile gerçekleşti-

rildiklerini anlamaktır. 

Araştırmanın odak noktası dinî inançlar 

bağlamında Tekke köy’de yerleşik yaşayan 

halkın, türbe ve onu ziyarete gelen ziyaret-

çiler ile ilgili genel düşünceleri ve onları na-

sıl karşıladıklarıdır. Köylünün gelenlerden 

ne beklediği, türbenin nasıl algılandığı, şen-

liklerin kültürler açısından anlamı ve işlevi 

ile nasıl yürüdüğü gibi konular araştırma-

nın odak noktaları arasındadır. Köylünün 

geliştirdiği ve zamanla değişen misafi rper-

verlik, bunu etkileyen faktörler, kazandığı 

anlamlar da odak noktası olmuştur. Görüş-

me grubu olarak yerleşik yaşayan 20 kişi ve 

ziyaretçi gelen 25 kişi ile derinlemesine mü-

lakatlar yapılmıştır. Katılarak gözlem araş-

tırma metodu ile yerleşik halk ve ziyaretçi-

ler arasındaki ilişkiler gözlemlenmiş, anma 

etkinliklerinin nasıl bir atmosfer içerisinde 

yaşandığına bakılmıştır.

Abdal Musa Dergâhı’nın Tarihsel 

Açıdan Ele Alınışı 

Abdal Musa ’nın Peygamber sülalesin-

den olduğu, Hoy’dan Anadolu’ya geldiği 

belirtilir. Hacı Bektaş Veli’nin amcası Hay-
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dar Ata’nın oğlu Hasan Gazi’nin oğludur. 

Abdal Musa Horasan erenlerindendir. Ab-

dal Musa, Hacı Bektaş Veli’nin önde gelen 

halifelerindendir. Yazılı kaynaklardan ve 

söylencelerden bilindiği üzere 14. yüzyılda 

yaşamış, Osmanlı’nın ilk padişahlarından 

Orhan Gazi ile birlikte Bursa’nın fethine ka-

tılmıştır. Abdal Musa Osmanlı’nın gelişme-

sinde önemli rol almıştır. Bursa’nın fethin-

den yola çıkarak Abdal Musa’nın doğum ta-

rihi, 1326 olarak bilinmektedir. Anadolu’nun 

ünlü erenlerinden ve ermişlerinden olan 

Abdal Musa Sultan, aynı zamanda ünlü bir 

ozan ve düşünürdür. Ayrıca halk arasında 

yaygın olarak bilinen “geyik donuna girme-

si” gibi menkıbeleri vardır. 

Tekke;  Antalya  ili, Elmalı  ilçesi, 

Tekke köy’dedir. Abdal Musa ’nın bu belde-

ye gelişi ile birlikte köy kurulmuştur. Abdal 

Musa Tekkesi’nin bu bölgede kurulması 

ile buradaki halk da Bektaşi liği kabul et-

miştir. Abdal Musa Elmalı’daki dergâhını 

Tekkeköy ’e kurmuştur. Bazılarına göre, 

Abdal Musa Sultan; Bursa’nın fethine katıl-

dıktan sonra Manisa, Aydın ve Denizli yö-

resinde bulunmuş, daha sonra da Türkmen 

ve Yörüklerin yoğun bulunduğu Elmalı yö-

resinde tekkesini kurmuştur. Abdal Musa 

Tekkesi 1350 yıllarında yapılmıştır. Deği-

şik dönemlerde onarım gören tekke, zaman 

içinde yıkılmış, günümüzde ise sadece Ab-

dal Musa Sultan Türbesi olarak kalmıştır. 

Abdal Musa’yı ziyaret için her yıl on binler-

ce insan Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden 

Tekkeköy’e gelmektedir. Ayrıca her yıl Ha-

ziran ayında “Abdal Musa’yı Anma Tören 

ve Şenlikleri” yapılır. 

Din, Toplum ve Abdal Musa 

Türbesi

Toplumu etkileyen en önemli kurum-

lardan birisi dindir. Yapılan alan araş-

tırmasında elde edilen bulgulara göre 

Türkiye ’nin çeşitli bölgelerinden Alevilik ve 

Bektaşilik inancına bağlı insanlar Elmalı’nın 

Tekkeköy ’ünde bulunan Abdal Musa  

Türbesi’ni ziyarete gelmektedirler. Abdal 

Musa Türbesi , Alevi  ve Bektaşi’lerin  inanç  

ve ibadet  merkezi olarak görülmektedir ve 

özenle korunmaktadır.

Dinî inanç  kökeninde, kutsalla kurulan 

bağa dayanmaktadır. Her dinî inanç, doğdu-

ğu ve içinde yaşadığı sosyal,  siyasal ve coğ-

rafi  koşullara uygun olarak yapılanır. Din  

tarihte birçok değişimlerde etkili olmuştur. 

Toplumsal kurumlardan aile , siyaset ve eko-

nomik yaşam dinin etkisiyle çeşitli açılardan 

değişimlere uğramıştır(Tezcan, 1984:45). 

Radcliffe-Brown’a göre bir dini anlamak ve 

özünü kavrayabilmek için yapılacak ince-

lemelerde inançlardan çok, dinsel eylemle-

rin, törenlerin ve bireysel veya kolektif şe-

kilde yapılan dinsel “rit”(ayinle ilgili)lerin 

üzerinde durulması gerekmektedir(Brown, 

1968:44). Emile Durkheim ve Max Weber 

için din , kültür  ve toplumun temel yapısıdır. 

Bireyin bir toplumu, dine uygun bir şekilde 

bakmadan anlaması mümkün değildir. Her 

ikisi de dini, temel bir anlam sistemi yani 

toplumun olduğu gibi kültürün de temel 

bir bileşeni olarak kabul etmişlerdir(Edles, 

2005:39).
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Dinî Semboller ve Ritüellerin 

Toplum Üzerindeki Etkisi

Alan araştırması bulgularına göre 

Tekkeköy’ de yaşayan halk da köylerinde 

bulunan Abdal Musa  Türbesi’ni belli dö-

nemlerde ziyaret etmektedirler. Bölgede 

yerleşik olan halk toplulukları türbeye; dua 

etmek, dilek dilemek ve bu doğrultuda kur-

banlar kesmek, Abdal Musa’ya karşı gönül 

borçlarını yerine getirmek için gitmektedir-

ler. Tekkeköy halkı Bektaşi’dir. Tekkeköy-

lüler için Abdal Musa’nın köylerinde oluşu, 

onların dinî inanışlarını kuvvetlendirmiştir. 

Abdal Musa Türbesi’nin kendi köylerinde 

oluşundan gurur duyduklarını belirten Sa-

dık Bey, türbeyi ziyaret etmesinin ve anma 

törenlerine katılmasının sebeplerini şu şekil-

de ifade etmişlerdir:

“Evliyalar insanları eğitmiş, dilini ve dini-

ni öğretmiş, kültürel olarak yetiştirmiştir. Biz 

onlara bu yüzden saygı duyarız. Dua  etmek, ni-

yet etmek, varsa dileklerimiz kurbanlar kesmek 

nedenlerimizdir”(Sadık Doğan, 1965).

Derinlemesine mülakat yaptığım, ken-

disi ev hanımı olan Kâmile Hanım ve Ha-

san Bey ise türbeyi ziyaret etmelerinin, dua 

etmeye ihtiyaç duydukları anda belirdiğini 

söylemişlerdir. Günahlarının affolmasını 

istedikleri zaman Abdal Musa ’ya sığındık-

larını söyleyen köylüler, sözlerini şu şekilde 

ifade etmişlerdir: 

 “Hamur işi eder, tavuk eder gideriz. O bir 

güvenç, o bir inançtır ; güvendiğin dağlar olur 

hani. Dua  edersin gittiğinde, el açarsın. Kaza 

bela verme çoluğuma çocuğuma diye. Günahla-

rımızın affolmasını isteriz. Her sene birlik kur-

banları keseriz…”(Kamile Tekin, 1955).

Kişiler kendi davranışlarını şekillendi-

rir ve deneyimlerine anlamlar yüklerler  Ge-

ertz, toplumların işaret ve sembollerinin on-

ları spesifi kleştirdiğini, bu nedenle kültür-

lerin içindeki sembol ve işaretlerin yapıla-

rına bakılması gerektiğini vurgular(Geertz, 

1973:36). Victor Turner ise sembollerin, top-

lumun kültürünün devamını sağlamaya yö-

nelik mekanizmalar olduğunu söyler. Ritüel 

sembollerinin sosyal  birliği sağlayan birer 

araç olduklarını vurgular. Ona göre kültür, 

bireylerin onların etrafından dönen olayları 

nasıl yorumladığıdır(Turner, 1997:183-184). 

Alan araştırmasında elde edilen verilere 

göre Tekkeköylüler, Abdal Musa’yı kendi 

köylerinde bulunmasından dolayı sahip-

lenmişlerdir. Kendilerini civar köylerde 

tek olarak görürler. Görüldüğü gibi Abdal 

Musa’nın hem inanç  merkezi olması gibi 

hem de sembolik olarak bir anlamı vardır. 

Tekkeköylülere, Abdal Musa’nın kendileri 

için nasıl bir anlam taşıdığını sorduğumda 

Ayşe Hanım, Abdal Musa ile köyde yaşa-

yanların ekonomilerini bağdaştırarak şu ce-

vabı vermiştir:

“Tekkeköy ’de Abdal Musa ’nın iş sahaları 

varmış. Dedelerimiz gelmiş buraya, iş bulmuş, 

karınları doymuş ve yerleşmişler. 52 köyün 

içinde tekiz bir Bektaşi  köyü olarak. Büyük gu-

rur duymaktayız. Onun yakınında rahatımız 

iyi”(Ayşe Ertürk, 1963).
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Ziyaretçi halk Abdal Musa ’nın bazı riva-

yetlerini duymuş ve söylemlerle ilgili olarak 

buraya gelmişlerdir. Dilenen dileklerin ve 

edilen duların kabul olduğuna inanılır. Sağ-

lık durumlarının düzelmesi için de türbede 

dileklerde bulunurlar. Alan araştırmasında-

ki bulgulara göre kendilerini güvende his-

setiklerini belirten Tekkeköy lüler de onun 

yakınında olmanın rahatlatıcı bir unsur ol-

duğunu belirtmişlerdir. Kendilerini Abdal 

Musa ile yaşamaya alıştırmışlar ve hayatla-

rının bir yerine onu da koymuşlardır. Dua  

etmek ve benzeri aktiviteleri yapmak için 

bu mekânı seçmişlerdir. Abdal Musa ma-

nevi rahatlık için gidilen bir mekân hâline 

gelmiştir. Tekkeköylü Mustafa Bey insanla-

rın birbirleri ile iyi geçinmeleri gerektiğini 

ve yüzyüze bakmanın, ilişki içinde olmanın 

önemli olduğunu vurgulamış ve şunları ifa-

de etmiştir: 

“Herkesin inancına ve itikatına göre, Al-

lah göstermeye, insanın başından her şey geçi-

yor. Biz onu Allah’ın elçisi olarak görüyoruz. 

Allah ’ın elçisi Hz. Peygamber’in kendisidir; 

fakat O da Cenab-ı Allah’a sözü geçen bir ulu 

yatır olduğu için, bir evliya olduğu için oraya 

kurban  adarız, kurbanımızı hedaye eder, kese-

riz. İnsanlar, inancına göre, oradan kendisinde 

göre bir yenilik hisseder. Tabi inancımıza göre 

ne adarsan, ne dilersen kurbanı kestiğimiz za-

man, o dileğimizi yerine getirmiş oluyoruz. Biz 

de bundan mutluluk duyuyoruz insan olarak. 

Türbenin de burada olmasının bir ayrıcalığı var. 

İnsanlar bir dilek dilediği zaman kabul olmayabi-

liyor; ama onun huzuruna vardığı zaman, onun 

vasıtası ile, evveli Allah diyelim, yani insanla-

rın birinin olmazsa diğerinin, yüzde yüz duası 

kabul oluyor. Bir yardım alınıyor; ama rahmet 

olsun, ama kaza bela olsun, bir hizmet almış 

oluyorsun”(Mustafa Baytekin, 1955).

Abdal Musa  Türbesi içerisinde ve çev-

resinde yapılan ritüeller  köylüler tarafından 

ibadet  olarak tanımlanmıştır. Köyde türbe 

için kurbanlar kesilmektedir. Bunlara birlik 

kurbanları denir. Kurbanlar halk arasında, 

halk ile yenmektedirler. Dileklerinin ger-

çekleşmesi için de kurban kesenler vardır. 

Aslında çok fazla bir aktivite yapmadıkla-

rını söyleyenler de olmuştur. Dua  etmek ve 

ziyaret etmek  gibi başlıca önemli ibadetle-

ri gerçekleştirmektedirler. Kasım, Aralık, 

Ocak, Şubat aylarında sürekli olarak “cem 

ibadetleri” yapılmaktadır. Derinlemesine 

mülakat yaptığım Çetin Bey, Abdal Musa’yı 

ziyaret ve anma törenlerine katılmak dışın-

da ibadet anlamında neler yaptıklarını şu 

şekillerde ifade etmiştir:

“Her Cuma akşamı cem yapılır. Ben bir kur-

ban  keserim, o bir kurban keser, 400 tane kurban 

kesilir bir senede. Haneler her biri mutlaka bir 

kurban keser. Hz. İbrahim’in kurbanı olur bun-

lar. Alevilik ve Bektaşilik genel yolu içinde, kı-

şın cem ibadetleri yapılır; yani bunun haricinde 

“cem”ler yaparız. Bazen, az da olsa, paneller ya-

parız kültür  merkezimizde. Karşıdaki anfi tiyat-

roda bazı etkinlikler yaparız. Yine Abdal Musa  

ile alakalı, Tekke  köyü ile alakalı bazı etkinlikler 

yapılır ”(Çetin Çalhan, 1976).

Alan araştırması bulgularına göre hem 

ziyaretçiler hem de yerleşik Tekkeköy  halkı 

genelde söylencelere dayalı bilgilere sahip 
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olmuşlar; dedelerinden, babalarından Ab-

dal Musa ’nın rivayetlerini öğrendiklerini 

söylemişler ve onun yüceliğini bu rivayet-

lerle kanıtlama yoluna gitmişlerdir. Bunla-

rın hepsi, yaptıkları Abdal Musa ziyaretinin 

gereklilik olduğu düşüncesini destekleme-

lerine yardımcı olmaktadır. Abdal Musa 

Türbesi ’nin öğrenilmesi genel olarak, Alevi  

ve Bektaşiler’in bir ibadet  yeri arayışından 

ortaya çıkmıştır. Genelde ziyaretçi halk Ab-

dal Musa ’nın bazı rivayetlerini duymuş ve 

söylemler bağlamında buraya geldiklerini 

belirtmişlerdir. Türbede dua ederken dile-

nen dileklerin kabul olduğuna inananlar 

vardır. Kimi aile  bireylerinin, yakınlarının 

sağlık durumları düzelsin diye dileklerde 

bulunmak için gelmişlerdir. Kimisi Abdal 

Musa’ya saygı duyduğunu belirtmiş, kimisi 

de geleneklerini yaşatmak için buraya gel-

diklerini vurgulamışlardır. Derinlemesine 

mülakat yaptığım Mehmet Bey, anma etkin-

lerine katılma ve türbeyi ziyaret etmesinde-

ki sebeplerini şu şekilde ifade etmiştir:

“Sağlık, sıhhat, yakınlarımızın sağlıkları 

için dileklerde bulunmak üzere geldik. Alevi  ol-

duğum için, kültürüme sahip çıkmak için geliyo-

rum. Kalabalığı daha çok seviyorum ben, o yüz-

den kalabalık zamanlarında geliyorum. Kendi 

kimliğimizi, yıllarca sakladığımız kimliğimizi or-

taya koymak için geliyorum. Önyargılarla yakla-

şılan kimliğimizi, gelsinler görsünler”(Mehmet 

Berber, 1973).

Derinlemesine mülakat yaptığım Hami-

de Hanım ise ailesi ile Elazığ’dan gelmiştir 

ve türbeyi ziyaret etme sebeplerini “dilek 

dilemek ve günahlarının affolması” şeklin-

de açıklamıştır. Elinden bir şey gelmediğini 

ve burada dua ederken huzur bulduğunu 

vurgulayan Hamide Hanım, kendi açısın-

dan sebeplerini şu şekilde ifade etmiştir: 

“Günahlarımızı affettirmek için, dua  et-

mek için geldik. Kızlarıma dua etmek için gel-

dik. Kendimi huzurlu hissediyorum. Dilek di-

liyoruz, kabul oluyor. Buraya gelmesem içimde 

bir boşluk kalacaktı. Keşke senede bir defa değil 

de daha çok gelebilsek. Aleviliği yaşayabilsek 

rahatça”(Hamide Acıpınar, 1957).

Bazı topluluklarda ataların ruhları 

önemlidir. İnsanların, çevrelerinde gelişen 

bazı olaylara sebep ararken bu olaylarda 

atalarının ruhlarının etkisinin olabileceğini 

düşünmeleri, onların, atalarının ruhlarının 

ölümden sonra geri döneceğine inanmaları-

dır. Geriye dönen ruhlar tıpkı insanlar gibi 

iyi ya da kötü olabilir. Onlar insanlar gibi 

hislere ve duygulara sahiptirler. Yardımse-

ver olanları da vardır(Haviland, 2002: 414). 

Yapılan araştırmada Abdal Musa ’nın Alevi-

lik  ve Bektaşilik için önemli bir şahsiyet ol-

duğu bilinen bir gerçek olarak ortaya çıkmış-

tır. Abdal Musa’nın ulu bir kişilik olduğunu 

söyleyenler, kendilerini onun yakınında his-

setmek istediklerini belirtmişlerdir. Abdal 

Musa hakkında geçmişten bugüne sürdü-

rülen rivayetler de kişilerin, Abdal Musa’ya 

olan inançlarını kuvvetlendirmektedir. He-

men hepsi farklı sıfatlar kullanarak Abdal 

Musa’yı pozitif bir duygu ile anlatma gere-

ği duymuşlardır. Ziyaretçilerden bir kısmı, 

onun gerçekte kim olduğunu bilmediklerini 
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ancak kendilerine hissettirdiğini fakat bu 

hissin tarif edemedikleri bir duygu olduğu-

nu söylemişlerdir. Köye anma etkinliklerine 

gelen kişiler genelde Antalya ili ve çevresi 

ile İstanbul, İzmir, Muğla, Isparta, Finike, 

Afyon, Konya, Malatya ve Sivas gibi yerle-

şim yerlerinden gelmektedirler. Tekkeköy ’e 

gelip de birkaç gün arabalarında, çadırlar-

da, Tekkeköy sakinlerinin bahçelerinde ka-

lanlar olduğu gibi, Tekkeköy halkının ev-

lerinde konaklayanlar da olmuştur. Bunun 

yanında günübirlik türbeyi ziyaret etmiş ve 

anma etkinliklerinin bir gününe katılanlar 

da olmuştur. Abdal Musa’nın kişiler için ne 

anlam ifade ettiğini sorduğumda, cevaplar-

da şu telaffuzlar ortaya çıkmıştır:

 “Heyecan veriyor bana. Buraya geldiğim za-

man çeşitli duygular içine giriyorum”(Süleyman 

Şener, 1965).

“Ermiş bir kişi; iyi huyuyla, ahlakı ile, uçar-

su rivayeti ile inanıyoruz ona”(Cemâl Kara, 

1959). 

“Abdal Musa  bize sevgiyi, hoşgörüyü 

öğretmiştir”(Birgül Gökçe, 1976).

 “Bizce önemi törelerimizden gelmesi, bizi 

koruduğunu düşünmemiz ve ulu bir insan 

olmasıdır”(Nusret Akyol, 1956).

 “İçimden biliyorum anlamını, anlatma-

ya çalışıyorum ama anlatamıyorum Tam ola-

rak hakkında bir bilgim yok. Yardımsever bir 

insanmış”(Birgül Gökçe, 1976).

“Eski gelenekleri hatırlatıyor. Aleviliğin 

temellerinin yollarını hatırlatıyor”(Sevda 

Sungur, 1959).

Bir dine has zihniyetin, o dinin men-

subu olan bireyler tarafından paylaşılması 

veya yayılması neticesinde, insanlar gün-

lük faaliyetlerini yaparken veya hatta tabi-

atı seyrederken bile bu zihniyetin etkisinde 

kalırlar(Keskin, 2004: 9-10). Alan araştırma-

sında elde edilen bulgulara göre yapılan 

ritüellerin özünde Allah ’ı sevmek olduğu 

vurgulanmıştır. Bu doğrultuda insan sev-

gisinin de gerekli olduğu düşünülmektedir. 

Yapılan ibadet  niteliğindeki davranışlarda 

insan sevgisinin de yaşatıldığı düşünülmek-

tedir. Birçok ifadede, bu inancın temelinde 

sevgi ve hoşgörünün yattığı dile getirilmek-

tedir.

Dinî törenlere katılmak kişiye gönül 

rahatlığı, güven duygusu kazandırır. Dinî 

törenler sosyal bağı güçlendirerek gerginli-

ği azaltır. Ritüellere katılarak ve aynı şeye 

inanarak birbirlerine bağlanan insanlar bağ-

lı oldukları grupla özdeşleşirler. Bize tuhaf 

veya egzotik gelebilecek dinî uygulamaların 

birçok sosyal ve psikolojik işlevi bulunabi-

lir. 

Yatırlar için, belli ve önemli dinî günler 

için kurban  kesmek genel bir törendir. Kur-

ban ile tören eski Türk geleneklerinde de 

beraber yürümektedir. İnananlar arasındaki 

bağları güçlendirerek birlik olunduğu duy-

gusunu yaratmaktadır(Erseven, 1990:67). 

Aleviler’de bütün olarak pişirilen kurban 

etine “lokma” denir. Kurbanın kanı, kutsal 

sayılan ruhlar, atalar için akıtılır. Yaşayanla 

ölmüş olan atası arasındaki bu bağın gücü, 

atalara ardı arkası kesilmeyen bir saygıyı 
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gerektirmektedir. Rica ve şükran duaları 

yapılır, bu doğrultuda da kurban sunulur. 

Şamanlık’ta, Şaman’ın atalara kurban sun-

ması açısından Alevi  ve Bektaşilik, Şaman-

lığa benzer özellikler gösterir(Eröz, 1977: 

301-305).

Alan araştırmasında ortaya çıkan bul-

gulara göre Abdal Musa  Türbesi içerisinde 

ve çevresinde yapılan ritüeller,  ibadet  sayıl-

maktadır. Dular edilmekte ve dilekler dilen-

mektedir. Türbede Abdal Musa’nın yanında 

dua ettiklerini söyleyen ziyaretçiler, yaptık-

ları duaların rahatlığı ve huzuru ile bu dua-

ların hatırına lokmalar dağıtmışlardır. Lok-

malar her türlü yiyecek türü olabilir. Bazen 

ekmek arası helva, türbe de rastlanılan diğer 

kişilere dağıtılmış, bazen de evlerde yapıl-

mış olan hamur işi yiyecekler dağıtılmış ya 

da kesilen kurbanların belli bir kısmı poşet-

lenerek akrabalara, aile  dostlarına ya da hiç 

tanınmayan kişilere dağıtılmıştır. İfadelerde 

ortaya çıkan şeyler ziyaretçilerin gelen diğer 

topluluklarla bütünleştiği ve bunun için de 

çaba sarfettikleridir. Lokma denilen yiyecek-

ler hiç tanınmayan kişilere dağıtılmaktadır. 

Bireysel olarak ve birleşerek de kurbanlar 

kesilmiştir. Türbede maddi durumları uy-

gun olan ziyaretçiler, dileklerinin kabul ol-

ması amacıyla ya da kabul olmasından son-

ra şükran duygularını bildirmek için kurban  

kestiklerini belirtmişledir. 

Bazı ritüller gerçekleştirilmekte, bunla-

rın yanında paylaşım içerisine girmek ve ge-

leneklerin diğer ziyaretçilerle konuşulması 

da ziyaretçilere haz vermektedir. İbadetle-

rin gerçekleştirildiği ortamda sosyal  ilişki-

ler de geliştirilmektedir. Türbeyi ziyarete 

gelmiş olan halktan derinlemesine görüşme 

yaptığım Salih Bey türbe içinde ve etrafında 

yaptıkları ritüeller ve ibadetleri şu şekilde 

ifade etmiştir: 

“Birlik kurbanına katıldık. Gönlünden ne 

koparsa herkes biraz para veriyor. Birleştiriyo-

ruz insanları kestiğimiz kurbanlarla. Buraya 

gelenlerin genelde bir dileği olur. ‘Şu dileğim 

olursa, Allah  nasip ederse kurbanımı keseceğim’ 

denir. Lokmalar pişirip getirilir”(Salih Kayaba-

şı, 1973).

Yadigâr Hanım ise derinlemesine müla-

katımızda dualar ederek, ağaca çapıt bağla-

yarak yakın akrabaları ve ailesi için de di-

lekler dilediğini belirtmiştir. Sözlerini ise şu 

şekilde ifade etmiştir:

“Alevi  inanç  merkezinde dua insanların 

içinde gerçekleştiğinden, burası da biraraya 

gelme kısmı oluyor. Zaman ve mekân yoktur 

aslında, dua her yerde olur. Dualar ettik. Kur-

ban kestik. Lokmalar yaptık. Cem törenlerine 

katıldık ve burada lokmalarımızı dağıttık. Kur-

ban kestik. Çapıt bağladık. Çocuklarımın dile-

ğini diledim. Derdimizi, belamızı anlatıyoruz 

türbede”(Yadigâr Kilit, ?).

Derinlemesine mülakatlarda Mehmet 

Bey ise gerçekleştirdiği aktivitelerle diğer 

insanlarla da ilişki kurduğunu ifade etmiş-

tir. Yaptıklarının başkaları ile paylaşımlara 

vesile olmasını şu şeklide ifade etmiştir:
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“Kurban kestik elimizden geldiği kadar. 

Kurbanı aşevinde pişirdik. Gelen misafi rle-

re ikram ettik pilavıyla beraber. Çok da gü-

zel oldu. İnsanlar yedi. Allah  kabul etsin  

dediler”(Mehmet Berber, 1973).

İbadet deyince ne anlaşılacağı önemli-

dir. İbadet bireylerin tanrılara, yüce kudret-

lere, atalara, ölülere karşı yerine getirmeleri 

gereken dinsel buyrukların tümüne denir. 

Bundan insanın birtakım kudretlere bağı-

nı sağlayan işlemler ve pratikler anlaşılır 

(Ankermann, 1971: 20). Dinsel alanı ilgilen-

diren belirli işlem ve eylemlerin öne çıkan 

bir özelliği, insanların yüce varlıklara ve 

kudretlere kendini vermesi, onlara korku 

ve saygıyla karışık bir biçimde davranma-

larıdır. Tapınılan, korku ve saygı duyulan 

kudretler, toplumların dinsel ve kültürel 

yapılarına göre değişkenlik gösterir. Bireyin 

yöneldiği kudret, yüce varlık, yüce Tanrı  

olabildiği gibi; efsane kahramanları, ata-

lar, ölüler, belli hayvan ve bitki türleri; gü-

neş, ay, gökyüzü; su, ağaç, ateş gibi öğeler 

de olabilir(Örnek, 1971:78). Kasım, Aralık, 

Ocak ve Şubat aylarında sürekli olarak cem 

ibadetleri yapılmaktadır. İbadeti oluşturan 

ana fi krin temelinde kümelenen asal davra-

nışlar kurban , on iki hizmettir. Abdal Musa  

Türbesi içerisinde ve çevresinde yapılan ri-

tüeller  köylüler tarafından da ibadet  olarak 

tanımlanmıştır. Alevi ve Bektaşi kültürle-

rinde, ataların ruhlarının yaşatılması gayesi 

olduğu ortaya çıkmıştır. İbadetler nasıl kişi-

leri aynı ortamda buluşturuyor ve zihniyete 

bağlıyorsa, Tekkeköy’de de ziyaretçiler ve 

bireyler Abdal Musa’yı ortak bir zihniyetle 

‘ulu’ saymaktadırlar. 

Ritüeller sosyokültürel hayatın kutsalla-

rını toplumsallaştırmakta, dinle ilişkili olan 

geleneğin kutsallıklarını bünyesinde barın-

dırmakta ve aynı zamanda dinî inançları ey-

leme dönüştürerek kolektif bir paylaşımın 

konusu hâline getirmektedir(Stausberg, 

2006:59). Durkheim’a göre ritler ise, bireyi 

mensubu olduğu topluma bağlayan bağları 

güçlendirmekte, toplumu yeniden üretmek-

te ve yaratmaktadır(Durkheim, 1947:225). 

İbadetin en önemli özelliklerinden bir 

tanesi inanç  ve duadır. Eski dilde iman kar-

şılığında kullanılan inanç, “inanmak , itimat 

etmek” anlamına gelir. Din  terminolojisinde 

inanç, “mutlak tasdik” manasındadır. Dua  

ise, yalın hâliyle yüce kudretlerin yardımını 

ve acımasını sağlamak, onları harekete ge-

çirmek için insanın içinde bulunduğu duru-

ma göre o anki seslenişidir. Dualar sessice 

okunduğu gibi, yüksek sesle, mırıldanarak 

ya da belli bir uyum içerisinde şarkı gibi de 

okunur(Örnek, 1971:85). 

Abdal Musa’yı Yaşatan Sosyal 

Mekanizmalar 

Tekkeköy lüler, Abdal Musa ’nın kendi 

köylerinde oluşu nedeniyle ziyaret aktivite-

sini, çocukluktan başlayan bir süreçte dene-

yimlerine dahil etmişlerdir. Kişiler geçmiş-

ten beri aileleri ile bu türbeyi ziyaret etmiş 

ve bunu devam ettirmişlerdir. Sosyal ağlar 

ve rivayetler Abdal Musa ’ya ziyareti etki-

lemiştir. Aile bunun önemli bir faktörüdür. 

Ailede çocukken ya da genç iken yapılmış 

bir aktivitenin devam ettirilmesi söz konu-
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sudur. Kişiler bu devamlılığın sürmesi için 

de kendi ailesindeki bireyleri ve yakınları-

nı teşvik etmektedirler. Gelen ziyaretçile-

rin çoğu Abdal Musa’yı kendi çocuklarına, 

akrabalarına, çevresindeki diğer insanlara 

anlattığını söylemiştir. Çocuklarını da bura-

ya gelmeleri konusunda teşvik ettiğini söy-

leyen Mustafa Bey, okullarda Bektaşilik ile 

ilgili bir bilgi verilmediğini ve bu görevin 

de kendisine ait olduğunu düşünmektedir. 

Mustafa Bey düşüncelerini şu şekilde ifade 

etmektedir: 

“Eskiden büyüklerimiz geliyormuş, biz de 

geliyoruz. Aileden duyduk. Çocuklarımı da alıp 

geliyorum, onların da öğrenmesini istiyorum. 

Yakınlarımı, misafi rlerimi davet ediyor, tavsiye 

ediyorum çoğu zaman. Kızım çalıştığı için ge-

lemedi, yoksa onu da getirirdim. Bu etkinliği, 

kalabalığı gençler bilsin. Biz zaten öğrendik, 

önemli olan onların devam ettirmesi. Kendileri-

ne kalmış bir şey yine de. Çocuklarım gelsin diye 

zorlamıyorum”(Mustafa Şenol, 1956).

Yaptığımız mülakatlarda Salih Bey ise, 

Abdal Musa ’yı ziyaret etmek  gibi bir etkin-

liği ailesinden duyduğunu ve öğrendiği-

ni vurgulamıştır. Bunların yanında Abdal 

Musa hakkında anlatılan bazı rivayetlerin 

de bunda etkili olduğunu söylemiştir. Böyle 

bir etkinliği tüm Alevi  ve Bektaşi  topluluk-

larının bildiğini ya da bilmesi gerektiğini 

söylemiştir. Kendi çocuklarını da kendi kül-

türünü devam ettirmesi için Abdal Musa’yı 

ziyaret etmek konusunda teşvik eden Salih 

Bey, düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir:

“Dedelerimizden öğrendik. Mucizelerini 

duyduk, Dur Dağ’ı mucizesine inandık. Ço-

cukluğumdan beri biliyorum. Kalktık geldik bu 

güzel atmosferi görmeye. Alevi  ve Bektaşiler’in 

tümü de bilir. Ben de biliyorum tabi. Yazılan 

eserler yakılsa da atılsa da bu şiirler vasıtası ile 

şu zamana kadar gelmiştir. Kendi çocuklarımıza 

da kültürümüzü devam ettirmesi amaçlı teşvik-

lerde bulunuyorum. Okulda da Alevilik ile ilgi-

li bir şey öğretmedikleri için onlar da kulaktan 

dolma bilgilerle yetişiyorlar”(Salih Kayabaşı, 

1973).  

Alevi  ve Bektaşi  topluluklarının sosyo-

lojisi iki özel kulvarda yürür. Bunlar; din  

ve kültürdür. Bu topluluklar birinci olarak 

Türk kültürünün devamlılığını sağlar, ikinci 

olarak da İslam dini içindedirler(Bal, 1997: 

16). Türkiye ’de, Balkanlarda, Ortadoğu’da, 

Avrupa’da kısacası dünyanın büyük bir 

kısmında kendilerini Alevi, Bektaşi ola-

rak tanımlayan topluluklar yaşamaktadır. 

Bunların farklı coğrafyalarda yaşamaları 

benzerliklerinin yanında farklılaşmalarını 

da beraberinde getirmiştir. Bütün bu top-

lulukların özellikleri, örgütlenme biçimleri, 

değerleri, yaşama tarzları, kültürleri, inanç  

ve ibadetleri araştırılmalıdır. Anadolu’da 

Aleviler çeşitli bölgelere dağılmış olsalar da 

bölgesel olarak farklı bir yaşam biçimi gös-

terseler de ortak bir kültüre ve dünya görü-

şüne sahiptirler(Erseven, 1990:101). 

Çalışmada ziyaretçiler ve yerleşik halk 

arasında hiçbir farklılık gözlemlemedikleri-

ni belirtenler olduğu gibi, yöresel farklılıklar 

olduğunu kabul edenler de vardır. Hemen 
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hepsi inançlarının özlerinin aynı olduğun-

dan bahsetmişlerdir. Herkesin inancının 

kendisine olduğunu, Abdal Musa ’ya gelen-

leri kendileri gibi gördüklerini vurgulamış-

lardır. Birçoğu “özde” bir olduklarını belirt-

mişlerdir. Konuşmalar sonucunda birtakım 

şekilsel farklılıklar olsa da bunların pek de 

önemli ayrıntılar olmadığı fi krine ulaşılmış-

tır. Kimlik  ve kültürün devam ettirilmesini 

sağladıkları doğrultuda eşit olduklarını, 

“özde” bir olduklarını vurgulamışlardır. 

Abdal Musa’yı ziyaret etmenin kendi başı-

na onları benzer kılmaya yettiğinin önemi 

vurgulanmıştır. Şekilsel farklılıklar gözardı 

edilmekte ve herhangi bir rahatsızlık yarat-

mamaktadır. Burada Abdal Musa, “ortak 

düşünce”nin sembolü durumundadır. De-

rinlemesine mülakatlarda Süleyman Bey ise 

özünde herkesin aynı olduğunu, ibadet  şe-

killerinin eleştirilmemesi gerektiğini, şekilsel 

farklılıkların önemli olmadığını belirtmiştir. 

Abdal Musa ’ya gelen insanların aynı amaçla 

geldiğini, herkesin birlik olması ve örgütlen-

mesi gerektiğini savunmaktadır. Süleyman 

Bey düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir: 

“Özünde hepsi aynı, fark yok aslında. Kimisi 

biraz daha modernleştirmiş. İbadetin şekli yoktur. 

Gidip o insana dua ediliyor. Herkes aynı inançla 

geliyor yani. Herkes kendi ibadetinden sorumlu-

dur. Birlik olunmalı. Halk örgütlenmeli, her şeyi 

derneklerden beklememek gerekiyor”(Süleyman 

Balçık, 1954).

Tekkeköylü Ali Bey, ziyaretçiler ile ara-

larındaki benzer ya da farklı tutumları şu 

şekilde ifade etmiştir: 

“Şekil olarak farklılıklar olsa da amaçlar bir-

dir. Bazen ibadet  şekilleri farklı insanlara rast-

lıyoruz. Soruları farklı oluyor bu insanların. 

Tekkeköy ’ünde yetişmiş bireyler olarak biz aynı 

şekilde ibadetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Cem 

yapar, kurbanını keser, yedirir gider çoğu. Biz de 

bunları yapıyoruz. ‘Yol bir, sürek binbir’. Sörek 

aynı yola varan, ama ayrıntısı farklı olan bin bir 

tane yol anlamına gelmektedir. Gelen ziyaretçi-

lerin gönüllerini, bağlılıklarını Abdal Musa ’ya 

sunmalarından ötürü mutlu oluyoruz”(Ali 

Eriş, 1965).

Hüseyin Bey ziyaretçiler ile aralarında-

ki farkı şu şekide yorumlamıştır:

“Hayır, yani fark yok derken tabiî ki bir 

Doğu’dan, Batı’dan, Balkanlar’dan gelen Alevi  

ve Bektaşiler ile arada ufak tefek nüans var, fakat 

özde fark yok. Yani medya küçüldü, artık her şeyi 

ortaya getiriyor. Belki 50 yıl önceki dönemlerde 

herkesin kendi örf ve âdetleri vardı. İşte Alevi-

lik ve Bektaşilik hususunda da öz aynı; ‘Allah , 

Muhammed, Ali; 4 kapı, 40 makam, eline-diline-

beline sahip olmak. Bunları hangi Alevi’ye sorar-

sanız sorun, Balkanlar’daki Alevi de, Doğu’daki 

Alevi de aynısını söyler. Birisi Semahı elini 

açarak yapar, birisi farklı. Buna benzer farklı-

lıklar var yani. Şimdi Alevilik ve Bektaşilik’te 

yol birdir ama şekil bir ağacın dalları gibidir. 

Ayrılır yani herkesin görüşüne göre, herkesin 

inancına göre. Abdal Musa  Semahı farklıdır, 

Kırklareli Samahı farklıdır. Bazısı hiçbirini bil-

mez; ancak inanç  aynıdır. Şimdi, özde aynıyız, 

ufak tefek şekilsel farklılıklar var tabi. Sivas’tan 

gelenle, Antalya’dan gelen bir olmaz tabi. Cemi 

aynı yaparız; ama kimisi kurban  keser, kimisi 

kesmez”(Hüseyin Yarhan, 1964).
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Toplum  yaşantısını ilgilendiren hemen 

her alanda, hemen herkesin görüş birliği 

ettiği ve bu anlamda toplumun genel kül-

türünün bir parçası olan ilişkisel normlar 

toplumdaki değerleri yansıtması ve deği-

şik roller arasında ilişki kurması bakımın-

dan önemlidirler(Yavuz, 1964:2-3). Abdal 

Musa ’yı ziyarete gelen kişilerin yerleşik halk 

tarafından anma törenleri kapsamında misa-

fi r edildiği ortaya çıkmıştır. Yerleşik halk  ve 

ziyaretçiler birbirleri arasında dostluk iliş-

kileri kurmaktadırlar. Yapılan araştırmada 

Tekkeköy  halkı gelen kişileri misafi r etmek-

tedirler. Misafi r etme geleneğinin sosyal  ve 

dinsel boyutları vardır. Tekkeköylüler, Ab-

dal Musa’ya gelenlerin, kendi mekânlarında 

oluşundan dolayı, kendilerine geldiğini be-

lirtirler. Kapılarını çalanları tanısınlar ya da 

tanımasınlar “Tanrı  misafi ri” olarak evlerine 

almaktadırlar. Onlar sistemin devam ettiril-

mesinde bu şekilde rol almaktadırlar. 

Tekkeköy lüler köylerinde ağırladıkları 

ziyaretçi halk ile bazı ilişkiler geliştirmişler-

dir. Gelenleri evlerinde ağırlamaya çalışan 

Tekkeköylüler yer kapasitesinin sınırlı ol-

masından dolayı herkesi misafi r edememiş-

lerdir. Genelde gelen aileler yine aynı eve 

gelir, çünkü memnun kalmışlardır. Abdal 

Musa ’yı sahiplendiklerinden dolayı ona ge-

lenleri de kendilerine gelmiş sayarlar. Evlere 

hiç tanışılmamış kişilerin bile misafi r olarak 

alınması, dinsel bir temele bağlanmaktadır. 

Karşılıklı oluşan ilişkilerin kendi hayat-

larında faydalı olduğu düşünülmektedir. 

Allah ’ın istediğinin de bu olduğu düşünül-

mekte ve bu sayede dinî bir inanca bağlama 

sözkonusu olmaktadır. Karşılıklı ilişkiler, 

dostluklar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Mi-

safi r almanın avantajları, başka illere gitmek 

zorunda kaldıklarında kalacak yer sıkıntısı 

çekmedikleri zaman ortaya çıkmaktadır. 

Köylüler misafi r alarak bu sistemin yürüme-

sine katkıda bulunmaktadırlar. Tekkeköylü-

ler anma törenleri öncesi önemli hazırlıklara 

girişmektedirler. Tekkeköy lülerden derinle-

mesine mülakat yaptığım Murat Bey, anma 

etkinliklerine hazırlanışlarını şu şekilde ifa-

de etmiştir: 

“Biz bu sene 20-25 kişi ağırladık bir hafta 

boyunca. Bunların içlerinde geçen senelerden 

tanıdığımız insanlar da vardır. Zaten 365 gü-

nün 50 gününü konferans solununda yapılan 

toplantılarla geçirmekteyiz. Nasıl yapabiliriz de 

insanları menun edebiliriz diye”(Murat Saldı-

ran, 1957).

Derinlemesine mülakat yaptığımız bir 

diğer kişi de genelde her yıl çok büyük bir 

kalabalığı evinde misafi r ettiğini söylemiş ve 

hiçbir karşılık beklemediğinin altını çizmiş-

tir. Gelen misafi rler ile ilişkiler geliştirdiğini 

belirten Mustafa Bey, törenler öncesinde ha-

zırlanışlanışlarını şu sözlerle anlatmıştır: 

“Biz bir hafta önce gelen misafi rlerimize 

evlerimizi temizleriz. Gelen misafi rlerimizi evle-

rimize buyur ederiz. Hiçbir karşılık beklemeden. 

Kendi şahsıma bu törenler başladı başlayalı evim-

de 50 kişi, 80 kişi, olduğunu bilirim. Ben kendim 

dışarıda yattım. Misafi rleri dışarıda koymadım. 

Bu sene 8-10 kişi geldi evime. Törenler bitesiye 

kadar kalacaklar. Sabahleyin bir aile  vardı evim-

de. Onları uğurladık memeleketlerine. Onlar 
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da bizi buyur ettiler. İnşallah biz de gideceğiz” 

(Mustafa Baytekin, 1955).

Nursel Hanım da ev hanımıdır. Bu yıl 

evine 30 kadar misafi r almıştır. Bunların 

içinde tanımadıkları da vardır. Hiç kimseyi 

dışarıda bırakmadıklarını söylemiş, bütün 

ihtiyaçlar doğrultusunda ziyaretçilerin is-

tediklerini karşıladıklarını şu şekilde ifade 

etmiştir: 

“Allah  nasip etti de misafi r aldık. 30 kadar 

misafi r aldık. Buldukları yerlere yattılar valla. 

Sen hiç dışta kalan misafi r gördün mü? Para bı-

rakanı oluyor, bırakmayanı oluyor. Bizden iste-

dikleri bütün ihtiyaçları biz veriyoruz. Alıyoruz 

misafi ri, güle güle uğurlatıyoruz. Yine geliveren 

diyoruz”(Nursel Tekin, 1976).

Tekkeköy lüler köylerinde ağırladıkları 

ziyaretçi halk ile bazı ilişkiler geliştirmişler-

dir. Gelenleri evlerinde ağırlamaya çalışan 

Tekkeköylüler, hâliyle herkesi misafi r ede-

memişlerdir. Yaklaşık 5000’e yakın ziyaretçi-

nin evlerde misafi r edildiği tahmin edilmek-

tedir. Genelde, gelen aileler yine aynı eve 

gelir; çünkü memnun kalmışlardır. Gelen 

misafi rlerle diyaloglarından memnun kalan 

ev sahipleri geliştirilen dostluklardan keyif 

aldıklarını belirtmişlerdir. Abdal Musa ’yı 

sahiplendiklerinden dolayı, ona gelenleri de 

kendilerine gelmiş sayarlar. İbrahim Tekin, 

derinlemesine mülakatlarımızda ziyaretçi-

lerle ilişkilerini şu şekilde ifade etmişlerdir:

“Tanrı  misafi ri onlar. Telefonlar, adres-

ler alırız. Abdal Musa ’nın hatırına isterse yüz 

bin kişi gelsin biz ağırlarız. Kalabalık olunca 

hoş sohbetler, muhabbetler oluyor, güzel oluyor 

yani”(İbrahim Tekin, 1945).

Mustafa Bey, gelen ziyaretçilerle ilişkile-

rini, kurdukları dostluklarla dile getirmiştir. 

Karşılık oluşan ilişkilerin kendi hayatlarında 

faydalı olduğunu şu şekilde ifade etmiştir:

“Şimdi türbeye gelenlerle dostluklar, ya-

kınlaşmalar, tanışmalar, kardeşlikler meydana 

geliyor. Şimdi örnek olarak; onlar buraya geldiği 

zaman biz onlara evimizi açıyoruz, sevgiyle say-

gıyla yaklaşıyoruz. İnsanız, bizim de onlara bir 

işimiz düştüğü zaman onlar da bize bizden daha 

fazla ilgi ve sevgi gösteriyorlar. Ne oluyor. Dost-

luklar pekişiyor. İnsanlar daha sıcak oluyor. Her 

iki taraf birbirlerinden hoşnut oluyor. Allah ’ın 

bizden istediği, insan olarak budur. Vallahi kapı-

larımız sonuna kadar açık. Anahtarı veririz ge-

len ziyaretçilere. Bizim işimiz olduğu için çıka-

rız. Onlar kendi evleri gibi burayı kullanır. Her 

şeyimiz ortadadır. Onların yanına gittiğimde, 

ne kadar iyi insanlarsınız dediğimde bana, hayır 

o sizin iyiliğiniz diye cevap verdiler”(Mustafa 

Baytekin, 1955). 

Anma törenlerinin soyut olduğu kadar 

somut etkileri de gözlemlenmiştir. Dışarı-

dan bir çok insan gelmekte ve köyde alış-

veriş yapmaktadırlar. Kendi yetiştirdikleri 

sebze ve meyveleri satarak para kazanan-

lar olduğu gibi, süt ve süt ürünleri satanlar 

da gözlemlenmiştir. Bunun yanısıra 5-10 

hane, kurbanlık koyun besleyip ziyaretçi-

lere satmaktadırlar. Düzenlenen etkinlikle-

rin köyün Abdal Musa  Derneği tarafından 

düzenlenmesi ve biletli olmasından dolayı 

elde edilen paralar, köyün belli yapılarında 
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kullanılmaktadır. İlkokul yeni yapılmış, 8 

yıllık eğitime geçilmiştir. Anfi deki oturaklar 

tahta iken betonlanmıştır. Şenliklerden top-

lanan paralarla kültür  binası yapılmıştır. Ev-

ler eskiden daha az odalı iken ziyaretçilerle 

geliştirilen ilişkilerden sonra, onları misafi r 

etme adına daha da genişletilmiş ve çoğaltıl-

mıştır. Kültür merkezinin açılması, anma tö-

renlerinin başlaması ve bu törenlerden elde 

edilen bağış ve gelirler ile köye sağlık ocağı 

yapılmış, köyün yolları düzeltilmiştir. Köye 

gelen yolun önceden iki araba bile taşıyabi-

lecek potansiyeli yokken, şimdi daha geniş 

hâle getirilmiştir. Anma törenlerinin düzen-

lendiği 5 bin kişi kapasiteli bir anfi tiyatro da 

yapılmıştır. 

Zeynel Tekin anma törenlerinin köyleri 

üzerindeki etkilerini şu şekilde ifade etmiş-

tir:

“Önceleri pek bilen yoktu, daha çok anma 

törenlerinden sonra tanındı. Evveli çok korku-

lurdu ibadetler gerçekleştirilirken. Cem yapma-

ya korkardık. Aleviler hakkında çıkan negatif yo-

rumlara karşılık ibadet şeklimizi herkese göster-

dik. Artık kaymakamı da geliyor valisi de geliyor, 

herhangi bir yasak kalmamıştır. Şimdilerde biz 

nerde kaldık diye kırılıyor insanlar. Bize anlatan 

yanlış anlatılmış diyorlar. Her yere sözümüzü 

duyurabiliyoruz. Her yerde de sözümüz geçkin-

dir. Etkinlikler olduğu sıra bu türbenin çevre-

sinden arsalar alınıyor. Aşevleri yapılmaktadır. 

Faydaları vardır. Geliri fazla olanlar derneğe 

yardım ediyorlar”(Zeynel Tekin, 1969).

Derinlemesine mülakat yaptığım Turan 

Bey anma törenleri esnasında elde edilen 

gelirlerin dernekçe kullanıldığını, köyün 

gelişimine katkıda bulunduğunu açıklamış 

ve köy esnafının kazandığını söyleyerek dü-

şüncelerini şu şekilde ifade etmiştir:

“Kalabalık bana sağlamasa bile, köylüle-

re kâr sağlıyor. Köyün esnafı ve diğer hizmet 

edenler faydalanıyor hâliyle. Alışverişlerimiz 

yapılıyor. Bundan dolayı köye büyük bir meb-

lağ kalıyor desem olur. Kurban  paraları, karşı 

taraftan ödenen paralar büyük bir gelir sağlıyor 

köylülere. Kurban derileri ve diğer sakatatlar 

hususunda da dernek faydalanıyor. Derneğin o 

yapılan bağışlardan mütevellit elde ettiği gelir 

de derneğe gelir olarak yazılıyor. Dernek de bu-

ranın hizmetlerinde kullanıyor o şeyleri”(Turan 

Tekin, 1949).

Ziyaretçilerin de Abdal Musa ’yı ziya-

ret için köylerine geldikleri Tekkeköy  halkı 

ile ilgili, ilişki kursunlar ya da kurmasınlar 

belli düşünceleri vardır. Yerleşik halkın na-

sıl insanlar oldukları hakkında sorduğum 

sorulara karşılık olarak Zeynep Hanım’ın 

ifadesi şu şekildedir:

“İyi insanlar. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bak 

görevlileri var hizmet ediyorlar. Buradaki insan-

larla yemeklerini, sofralarını paylaşıyorlar. Yaş-

lı teyzelerle muhabbet etmek memnun etmekte 

beni” (Zeynep Doğan, 1969).

Süleyman Bey her iki tarafın da sorum-

lu olduğunu, evinde misafi r edildiği köylü 

aile  ile ilişkiler geliştirdiğini vurgulamıştır. 

Kaldığı evdeki insanlara kendince belirleye-

ceği miktarda para bırakacağını söylemiştir. 

Geliştirilen dostluk ilişkisinden memnun 
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olan Süleyman Bey, düşüncelerini şu şekil-

de ifade etmiştir: 

“Hoşgörülü olmak gerekiyor. Burası çok 

güzel diye gelmek gerekmiyor. Burası bir çile-

hanedir. Çok da rahatımıza düşkün olmama-

lıyız. Telefonlarımızı aldık birbirimizin, dost 

kazandık. Bir daha gelip de kalırsak gönlümüz-

den ne koparsa memnun etmeye çalışacağız 

insanları”(Süleyman Balçık, 1954).

Murat Bey ise derinlemesine görüşme-

lerde, Tekkeköy  halkı ile ilgili çok olumlu 

konuşmuştur. Yıllardır, türbeyi ziyarete gel-

diğinde kaldığı bir aile  olduğunu söyleyen 

Murat Bey yerleşik halkın evrensel değerle-

re sahip olduğunu düşünmekte ve düşünce-

lerini şu şekilde ifade etmektedir.

“35-40 senelik dostlarımız. Hep evlerinde 

yatırdılar. Mükemmel insanlar. Misafi rperver 

ve cana yakınlar. Sevecenler. Misafi rperver in-

sanlar. Hep abla, kardeş, ağabey diyorlar. Evren-

sel değerlere saygı gösteren insanlardır. Burada-

ki halk herşeyden önce Abdal Musa ’dan bugüne 

değişen, gelişen birlik ve beraberlik ruhunun ol-

duğu bir köy”(Murat…, ?).

Ziyaretçilerin anma törenleri sonrası ya-

vaş yavaş gitmeye başlamasından sonra, Te-

keköylüler köylerindeki durumu, “ıssızlık” 

olarak tanımlamışlardır. Köyde köylülerin 

de deyimiyle sakinlik, ıssızlık meydana gel-

mektedir. Köy bir anda eski hâline dönmüş, 

bu duruma da en çok sosyal ağları dar olan 

ve ancak anma törenleriyle yeni ilişkiler ku-

rabilen kadınlar içerlenmişlerdir. Köylü eski 

yaşamlarına, tarlaları olanlar ekin işlerine, 

diğerleri de rutin olarak yaptıkları pratikle-

re geri dönmüşlerdir. 

Abdal Musa Anma Törenleri ve 

Kimlik Duygusu

Mezheplerde güçlü bir kimlik duygusu 

vardır. Bir mezhepte olan kimse mezhepte-

ki diğerleri için bizden biri kavramını geliş-

tirir. Bir mezhep  aynı zamanda kendisini 

farklı bir topluluk olarak da görür(Wilson, 

1981: 28). 

25 Haziran günü sabah saatlerinde, tür-

be  önünde birlik cemi gerçekleştirilmiştir. 

Cem törenleri  Alevi  ve Bektaşi  inancının bir 

ibadet  şeklidir. Cem töreni, “Abdal Musa 

hepimizin niyazlarını, dualarını, dileklerini 

kabul eylesin.” cümlesi ile başlamıştır. Soh-

betlerde herşeyi unutmak için birlik olun-

ması gerektiği mesajları verilmiştir. Anma 

törenlerinde halk ozanları konserlerde ve 

türkülerinde, siyaset adamları da söylemle-

rinde kimlik duygusunun korunması gerek-

tiğini vurgulamışlardır. 

Anma törenlerine, köy halkı ile birlikte 

gelen ziyaretçiler ile köyün nüfusu yaklaşık 

olarak on beş bine ulaşmıştır. Kimi ziyaret-

çiler anma törenleri kapsamında gelmeleri-

nin nedeni olarak kalabalığı çok sevmek ol-

duğunu belirtmişlerdir. Hep bir arada olma 

duygusunun, birlik olunduğunu hatırlatmış 

olması, onları ziyaret zamanları dışında 

anma törenlerinde bulunmaya itmiştir. Ale-

vi  ve Bektaşi  toplumlarının birarada olma 

duygusu, ziyaretçileri mutlu etmektedir. 

Kalabalık olmanın bir coşkusu olduğunu be-
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lirten ziyaretçiler, farklı insanlarla tanışma-

larının ve kaynaşmalarının güven duygusu 

gibi güzel duyguları içinde barındırdığını 

belirtmişlerdir. Derinlemesine görüşmeler-

de kalabalığın kendisine verdiği hissin baş-

ka olduğunu söyleyen bir ziyaretçi, Abdal 

Musa ’yı ziyaret için hep anma törenlerinin 

olduğu zamanları tercih ettiğini dile getir-

miştir. Kalabalık, kendisine birlik olunduğu 

duygusunu hissettirmektedir. Kalabalık içe-

risinde insanlarla ilişkiler geliştirdiğini ve 

bundan büyük mutluluk duyduğunu söy-

leyen Osman Bey, düşüncelerini şu şekilde 

ifade etmiştir: 

“Kalabalık olunmali ki hissedilebilsin. Bura-

ya gelmek çok güzel, Elhamdülillah Müslüman’ız. 

Kalabalığın coşkusu güzel hissettiriyor. Çok duy-

gusal bir şey. Bizim var olduğumuzu hissetiri-

yor. Alevi  kökenli olan insanların arasında kötü 

bir olay yaşanmaz. Bu da insana güven veriyor. 

Kışın gelindiğinde bu tat alınamıyor. Kalabalığı 

daha çok seviyorum ben, o yüzden kalabalık za-

manlarında geliyorum”(Osman Çarık, 1962).

Seyfi  Bey, köye dışarıdan ticaret amaç-

lı gelen kişilerin yarattığı kalabalıktan pek 

memnun değildir. Buna rağmen kişilerin 

birbiriyle ile sohbet etmesinin, tanışmasının 

olumlu olduğunu düşünen Seyfi  Bey, dü-

şüncelerini şu şekilde ifade etmiştir:

“Milletin birbiriyle sıcak bir şekilde kaynaş-

ması ve hoş sohbetlerde bulunması güzel oluyor. 

Çok fazla tanışmalar oluyor ve başka yerlerde 

denk geldiğimizde konuşuyoruz. Heveslikler, 

yeni bir dünyaya gelmek gibi hissetiriyor. Kimse 

kimsenin sözünü kesmez Alevi  ve Bektaşi  felse-

fesine inanan insanlar arasında. Öyle güzel mu-

habbetler olur ki o muhabbetlerden dostluk do-

ğar, insanlık doğar”(Seyfi  Arslan, ?).

Sonuç olarak kalabalığın birlik duygusu 

ve coşku yarattığını, ziyaretçilerin bu du-

rumdan dolayı anma törenlerini özellikle 

tercih ettiklerini söyleyebiliriz. Ziyaretçiler 

kalabalık olmanın kendine özgü bir atmos-

feri olduğunu, aynı inançtan olan birçok 

insanın biraraya gelmesi ihtimalinin doğdu-

ğunu belirtmişlerdir. Abdal Musa ’yı ziyaret 

etmek  dışında, oluşan kalabalıkta bulunmak 

da aynı ölçüde önemlidir. 

Bir toplum sisteminin yapısını meydana 

getiren roller, toplumun kültürü, bu kültü-

rün yarattığı değerler, gruplar ve kurumlar, 

fonksiyonel teoride sistemin ayakta durma-

sını sağlayan bir uyum içindedirler (Brown, 

1952:180). Dernekler kişileri biraraya getiren, 

onlara dayanışma olasılığı sağlayan toplum 

bünyesinin ürünüdürler. Toplum  içerisin-

deki grup ilşkilerini ve çıkarları yansıtırlar. 

Dinsel değer ve inançlar değer kalıplarına 

uygun olduğu sürece işleyebilmektedirler. 

Aksi hâlde dinsel değer ve inançlar top-

lumda bölücü ve parçalayıcı olur(Yücekök, 

1971:63). Tekkeköy lüler dernekleşme yolu-

na gitmişlerdir. Ziyaretçilerden farklı olarak 

Abdal Musa  ile daha çok içiçe yaşamaktadır-

lar. Abdal Musa Kültür Merkezi’ni kurarak 

kültürlerini devam etmeye çalışmaktadırlar. 

Köylülerde, anma törenleri düzenlenmezse 

köyün ve Abdal Musa’nın tanınmayacağı 

düşüncesi vardır. 
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Abdal Musa ’yı ziyarete gelen kişile-

rin Abdal Musa’nın aslında kim olduğuna 

dair genelde pek fazla bilgisi yoktur. Ziya-

retçilerin çoğu şehirlerden gelmektedirler. 

Kültürlerini kendi sosyal  alanlarında yaşa-

tamadıklarını düşünmektedirler ve bunu 

yapabilecekleri mekânların sınırlı olduğunu 

savunmaktadırlar. Abdal Musa Türbesi  ge-

leneklerini yaşatmak için önemli bir mekân 

olma niteliğindedir. Kimlik  ve aidiyetle ilgili 

güçlü bir referans kaynağı, sosyokültürel ya-

şamın geneliyle gelenek ve değişimle uyum-

lu bir sanat olan müzik, sosyal  sorunlar ile 

çeşitli duygusal eğilimlerin dışavurumları 

için de güçlü bir araçtır(Tracey, 1954, 235). 

Yapılan araştırmada elde edilen bulgulara 

göre anma törenlerinde müzik için türkü-

ler umudumuzdur denmiştir. Müziğin bu 

şekilde devam sağlayıcı ve duyguları ifade 

edici işlevi ortaya çıkmaktadır. Müzikler 

kültürün devamlılığını sağlamak bakımın-

dan için de mesajlar barındırmaktadır.

Abdal Musa Türbesi’ni ziyaret ve anma 

törenleri Alevi ve Bektaşi toplulukları ara-

sında dayanışmanın sağlanmasında önemli 

rol oynamaktadır. Hem türbeyi ziyaret hem 

de diğer ziyaretçilerle beraber olmak amaç 

edinilmiştir. Ziyaret ve törene katılım ey-

lemlerinde “kimlik”  duygusunun korun-

maya çalışıldığını görmekteyiz. Birlikten 

kuvvet doğar felsefesinden hareketle bu-

rada gelip birlik ve beraberlik duygusunu 

yaşamak isterler. Abdal Musa’da buluşmak 

beraberlik, dayanışma duygusu ve kültürle-

rini devam ettirme özelliğine sahiptir. Ma-

nevi duygular ve sosyal  ağlar genişlemek-

tedir. Tekkeköy ’de anma etkinlikleri süre-

since gelen ziyaretçiler yoğun bir kalabalık 

oluşturmakta ve bu kalabalık hissi de onlara 

var olduklarını ve kendi inançlarına sahip 

olan başka insanların da olduğunu göster-

mektedir. Abdal Musa bir ibadet  merkezi 

olarak görülmekte ve anma etkinliklerinde 

oluşan kalabalığın birlik olduklarını hatır-

lattığını düşünülmektedir. Yerleşik halk  da 

köylerinde tanıdığı ya da tanımadığı kişileri 

evlerinde misafi r ederek bu kültürün korun-

ması ve devam ettirilmesinde önemli rol oy-

namaktadır. 

Ritler de toplumsal değişme  ile değişik-

liler göstermektedirler. Dinin ortaya çıkışın-

dan itibaren toplumla ilişkisi büyük ölçüde 

karşılıklı etkileşime dayalı sosyal  bir şekil-

de işlemektedir. Dinin bu sosyal karakteri, 

onun diğer toplum olayları ile karşılıklı etki 

tepki ilişkileri içinde bulunması ve din  olay-

larının belli ölçülerde coğrafi , toplumsal ve 

kültürel değişkenlere bağlı olarak değişme-

sine yol açmaktadır(Günay, 2004: 46). 

Sonuç 

Türbe, kültürlerin değişmelerine ve ken-

di içlerinde anlamlar oluşturup yaşam şekil-

leri belirlememelerine etki eden bir sembol 

olduğu gibi bireyler de bu sembolün şekil-

lenmesine katkıda bulunmaktadırlar. Alevi 

 ve Bektaşi kültüründen olan insanlar Abdal 

Musa  Türbesi’ni bir inanç  merkezi olarak 

görmektedirler. Bu somut sembol kişilerin 

birbirleri ile ilişkiler geliştirdiği, dinsel ri-

tüellerini gerçekleştirdiği bir mekân üzerin-
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de gerçekleşmektedir. Gerçekleştirdikleri 

ritüellerin de bazı sosyal , dinsel, psikolojik 

içerikleri ve işlevleri ortaya çıkmıştır. Sosyal 

işlevlerinden bahsetmek gerekirse, Abdal 

Musa Türbesi ’nin etrafında kesilen kurban-

ları örnek verebiliriz. Kesilen ve dağıtılan 

kurbanlar kişilerin birbirleri ile tanışmala-

rını sağlarken diğer yandan insanlara dinî 

görevlerini yerine getirmenin huzurunu 

vermektedir.

Abdal Musa ’yı ziyaret etmek ve anma 

törenlerine katılmak hem ziyaretçileri hem 

de yerleşik yaşayan halkı etkilemektedir. 

Anma törenleri ile Tekkeköy  daha bilinen 

bir bölge hâline gelmiştir. Gelen ziyaretçi-

lerin yoğunluğu eski dönemlere göre daha 

fazladır. Abdal Musa’yı ziyaret etmek  kişi-

lere gönül rahatlığı kazandırmıştır. Anma 

törenleri de Alevi  ve Bektaşi  inancına men-

sup olan kişileri bir araya toplamıştır. Kişi-

ler birbirleri arasında farklılık görmezken, 

kendilerini ‘biz’ diye tanımlamaktadırlar. 

Alevi ve Bektaşi inancından olan kişiler Ab-

dal Musa’yı ziyaret etmelerinin sebeplerini, 

dinsel-sosyal  tabanlara dayandırmaktadır-

lar. Kimlik  duygusunun korunmaya çalışıl-

ması, kişileri burada toplanmaya itmiştir. 

Yapılan araştırmada yerleşik halkın, yaşam-

larını, kendi içlerinde anma törenlerine göre 

şekillendirdiği, ziyaretçileri ağırlamak için 

hazırlık yaptıkları ortaya çıkmıştır. Türbe-

nin aynı zamanda kendi köylerinde oluşu 

da mekânsal algıları farklılaştırmıştır. Türbe 

yönetimi ve korunması konusunda yerleşik 

halk söz sahibidir. 

Sonuç olarak belirtilmesi gereken önem-

li noktalar şu şekilde sıralanabilir: 

Abdal Musa•   Türbesi ve Anma Tö-

renleri hem yerleşik halkın hem de 

ziyaretçilerin yaşamlarını etkile-

mektedir. 

Türbenin bireyler üzerinde dinsel, • 

sosyal , psikolojik işlevleri ve etkileri 

vardır. 

Abdal Musa•   Türbesi Alevi  ve Bekta-

şi  kültürünün inanç  merkezi olması 

doğrultusunda sembolik bir anlam 

taşımaktadır. 

Abdal Musa•   Türbesi etrfında ger-

çekleştirilen ritüeller,  dinî inançları 

eyleme dönüştürerek kolektif bir 

paylaşımın konusu hâline getirmek-

tedir.

Abdal Musa•   Türbesi etrafında ger-

çekleştirilen ritüeller  bireyin mensu-

bu olduğu topluma karşı bağlarını 

güçlendirmekte, toplumu yeniden 

üretmekte ve yaratmaktadır.

Aile ve rivayetler, türbenin varlığı-• 

nın aktarılmasında, önemli iki belir-

leyici unsurdur.

İnsanlar günlük faaliyetlerini yapar-• 

ken dinin etkisinde kalmaktadırlar. 

Misafi rperverlik  kavramı köyde or-

taya çıkan doğal bir tutumdur. Bun-

da türbenin ve anma törenlerinin 

etkisi büyüktür. 

Bireyler sosyo-ekonomik, dinsel ko-• 

şulların etkisi altında kimlik ve kül-

türlerini korumaya çalışmaktadırlar. 

Türbe bu doğrultuda bir araçtır. 
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Türbe ve tekke•   gibi Alevilik ve  Bek-

taşiliğin sembolleri toplumun kültü-

rünün devamını sağlamaya yönelik 

mekanizmalardır. 

 Toplumu etkileyen en önemli ku-

rumlardan birisi dindir. Din kültür  ve top-

lumun temel yapısıdır. Bireyin bir toplumu 

dine bakmadan anlaması mümkün değildir. 

Son yıllarda Alevi lik ve Bektaşilik hakkında 

birçok araştırma yapılmış olsa da türbe  ve 

tekkelerin etrafındaki tutumlara ilişkin araş-

tırmalar sınırlı kalmıştır. Dinsel içeriğin ne 

olduğundan çok, anlam sistemlerinin hangi 

tabanlarda oluşturulduğuna bakmak gerek-

lidir. 
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YAZI TESLİM KURALLARI

1. Dergiye gönderilecek yazılar, Word ( 7 veya 

8 üstü versiyon, IBM uyumlu ) programında 

yazılmış olmalıdır.

2. Yazılar Times New Roman karakterinde, 12 

punto ve bir buçuk satır aralığıyla yazılmalı-

dır. Yazılar sayfanın bir yüzüne basılı bir şe-

kilde, elektronik posta ile teslim edilmelidir.

3. Makalede sayfa sınırlaması yoktur. Makale-

lerin en fazla 250 kelime Türkçe ve İngilizce 

özetleri de yazıyla gönderilmelidir. Özette, 

araştırmanın kapsamı ve amacı belirtilmeli, 

kullanılan yöntem tanımlanmalı ve ulaşılan 

sonuçlar kısaca verilmelidir.

4. Yazıda paragrafl ar girintili olmalı; ancak gi-

rintiler için “sekme” veya “boşluk” tuşları 

kullanılmamalıdır. Paragraf özelliklerinden 

ayarlama yapınız.

5. Yazar ismi ya da isimleri makalede değil ma-

kaleye iliştirilecek kapak sayfasında yer al-

malıdır. Bu kapak sayfasında, yazar isimleri 

dışında metin başlığı, yazarın adresi, telefo-

nu, varsa elektronik posta ve faks numarası 

yer almalıdır. 

7. Hakem raporları doğrultusunda yazarlar-

dan, yazılarında bazı düzeltmeler yapmaları 

istenebilir.

8. Yazının yayımlanması konusunda son karar 

dergi yayın kuruluna aittir. Yayın kurulu ka-

rarına ilişkin bir mektup, hakem değerlendir-

melerinin birer fotokopisi ile birlikte en kısa 

sürede yazarlara gönderilir. 

YAZILARIN GÖNDERİLECEĞİ ADRES 

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Adres: 1201 Sokak No: 55 Ostim-ANKARA

Tel: 0.312 267 35 51

Belge Geçer: 0.312 267 35 59

Elektronik Posta: info@alevilikarastirmalaridergisi.com

KAYNAKLARIN DÜZENLENMESİ

1. Makalede kaynaklardan yapılan atıfl ar metin 

içi dipnot yöntemi ile gösterilir. Metin içi dip-

notta parantez açılarak yazarın veya yazarla-

rın soyadı, atıf yapılan kaynağın yayın tarihi, 

alıntının yapıldığı sayfa numarası gösterilir.

2. Orijinal makalede atıf yapılan dipnotun sahi-

bi isim olarak dillendiriliyorsa ayrıca paran-

tez içi dipnotta isim soyad bilgisi verilmez. 

Sadece atıf yapılan kaynağın yayın tarihi ve 

alıntı yapılan kaynağın sayfa numarası göste-

rilir.

3. Atıf yapılan kaynağın yazarı iki kişiyse, her 

iki yazarın da soyadı parantez içi dipnotta 

verilir. 
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4. Atıf yapılan kaynağın yazar sayısı ikiden faz-

la ise, ilk yazarın soyadından sonra ‘’vd.’’ ifa-

desi kullanılır. 

5. Makalenin atıf yapılan ilgili bölümünde, atıf-

ta bulunulan kaynak birden fazla ise parantez 

içi dipnotta iki kaynağın arası noktalı virgülle 

ayrılır. 

6. Klasik sayfa altı dipnot yöntemi sadece ma-

kale sahibinin yapacağı ek bilgi ve özel açık-

lamalarda kullanılmalıdır. Sayfa altı dipnot 

verileceği zaman metinde ilgili yere sayı ile 

dipnot düşülmelidir. 

Kaynakçanın Düzenlenmesi

1. Kaynakçada atıf yapılan kaynaklar yer almalı 

ve soyadına göre alfabetik bir sıralama izlen-

melidir. 

2. Aynı yazara ait birden fazla eserden atıf ya-

pılmışsa, sıralamada yayın tarihi temel alın-

malıdır. 

3. Kaynakçada atıf yapılan kitabın gösterilmesi 

örnekteki gibi olmalıdır: 

GÖLPINARLI, Abdulbaki.(1992). Alevi-

Bektaşi Nefesleri. İstanbul.

4. Kaynakçada atıf yapılan çeviri kitabın göste-

rilmesi örnekteki gibi olmalıdır: 

FORDHARA, Frieda(2008). Jung Psikolojisinin 

Ana Hatları. Çev. Aslan Yalçıner. İstanbul.

5. Derleme kitaptaki bir makaleden atıf yapıl-

ması durumunda kullanılacak yöntem şu şe-

kilde olmalıdır: 

KALPAKLI, M.(Ed.).(1999). Osmanlı Divan 

Şiiri Üzerine Denemeler. İstanbul. 

6. Dergide yayınlanmış bir makaleye atıf ya-

pılması durumunda yöntem örnekteki gibi 

olmalıdır: 

AKDAĞ, M.(1990). Türk eğitim sisteminde 

yatay ve dikey geçişler. Milli Eğitim Dergisi, 

94, 67-72.

7. Yapılan atıf yayınlanmamış bir teze ait ise 

kullanılacak yöntem şu şekilde olmalıdır: 

AKDAĞ, M.(1993). Genel Liselerin Matema-

tik ve Fen Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar. 

Yayınlanmamış Doktora Tezi. İnönü Üniver-

sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Malatya, Tür-

kiye.

8. Yapılan atıf bir kongre veya sempozyum bil-

dirisine ait ise kullanılacak yöntem şu şekilde 

olmalıdır: 

AKDAĞ, M. ve Tok, H.(2004). Geleneksel 

Öğretim ile Power Point Destekli Öğretimin  

Öğrenci Erişimine Etkisi. XIII. Ulusal Eğitim 

Bilimleri Kurultayı. İnönü Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi. Malatya. Türkiye. 06-09 Temmuz.

9. İnternette bir yayından yapılan atıf şu şekilde 

olmalıdır:

 KÖKEL, Coşkun. (2006). Seyyid Garip Musa 

Sultan Ocağı. http://www.aleviocaklari.

com.22.10.2010
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GUIDELINES FOR MANUSCRIPTS TO BE SENT TO THE 

JOURNAL

1. Manuscripts must be written in Word 7 or 8 

further version (IBM compatible). 

2. Manuscripts must be written in Times New 

Roman 12 font,with 1,5 line spacing on only 

one page of the paper, and must be submitted 

in to the editorial board in one copy and by  

e-mail.

3. There is no page limitation of the article. Abs-

tracts of the articles, maksimum 250 words 

,both in Turkish and English, , must also be 

sent to the board. Abstacts should briefl y co-

ver the purpose, scope, method and conclusi-

ons of the study. 

4. Indentation must be used but, not with space 

or tab key. Please use the paraghraph settings 

of the computer.

5. Author or author name(s) must be written on 

a cover page. The cover page must also inclu-

de the title, author(s)` adress(es), phone num-

ber, e-mail and fax number (if any). 

7. Authors might be asked to make some correc-

tions on their manuscripts upon the evaluati-

ons of the referees of the journal. 

8.  Final decision for publication belongs to the 

board. A letter concerning the decision of 

the board is going to be sent to the author(s) 

along with a copy of the referee evaluation as 

soon as possible. 

MANUSCRIPTS MUST BE SENT TO: 

Journal of Alevism-Bektashism Studies 

Adress: 1201 Sk. No: 55 Ostim-ANKARA/TURKİYE

Phone Number: +90.312 267 35 51

Fax: +90.312 267 35 59

E-mail: info@alevilikarastirmalaridergisi.com

CITATIONS

1. Texts must follow in-text footnote system. 

In paranthesis in the text, author’s surname, 

date of publication, and page number is gi-

ven. 

2. If the author’s name is mentioned, without 

quotations,the name and surname of the aut-

hor is not written on text footnote. Only the 

date of publication and page number of the 

cited sourse is given. 

3. If cited source has two authors, both are gi-

ven in paranthesis in the text. 

4. If cited source has more than two authors, af-

ter the surname of the fi rst author, “et als.” is 

used. 

5. If the cited sources are more than one, they 

must be separated by semi-colon.  
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tional and private explanations, on the same 

page and enumerated.
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