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İnsanlığa sevgi ve hoşgörü gibi iki evrensel erdemi temel alarak seslenen Alevi-Bektaşi inancı 

Anadolu toprağında kendini ifade etmiş, kâmil insanların gönlünde ve yaşamında manasını bulmuş, 

dervişlerin hizmetleriyle Balkanlar’dan Kuzey Afrika’ya kadar geniş ve farklı coğrafyalara ulaşmıştır. 

“Her ne ararsan kendinde ara” ilkesiyle dinsel-inançsal evreninin merkezine insanı alan Alevi-Bektaşi 

inancı, insanı; Aşık Daimi Dede’nin ifadesiyle “Hakk’ın varlık deryası” olarak kabul etmiştir. 

Hacı Bektaş Veli 13. yüzyılda Horasan’dan bir güvercin misali kalkıp Anadolu’nun tam merkezine; 

Sulucakarahöyük’e konarak oraya yerleşmiş, dergahını bu Türkmen köyünde kurmuş, muhabbetler ve 

cemler etmiş, dervişler yetiştirmiş, Anadolu toplumuna irfan diyarından hikmetler sunmuştur.  Hacı 

Bektaş Veli, dervişleriyle beraber iki cihanın yaratıcısı olan Allahü Teâlâ’nın tevhidini en yalın ama bir o 

kadar da derin tasavvuf ile insanlık adına Hak için Hak katında sürdürmüştür.

Erenler yolunun 13. yüzyıldaki ulu söz piri Yunus’un ifadesiyle insan “ete kemiğe bürünüp, Yunus 

diye görünmüş” böylece insanın varlık nedeni en yalın haliyle dilde ifadesini bulmuştur. Alevi-Bektaşi 

inancının Urum olarak anılan mübarek Anadolu toprağındaki piri, serçeşmesi ve hünkarı olan Hacı 

Bektaş Veli “okunacak en büyük kitap insandır” şeklinde seslenerek dünya zemininde, varlık aleminde 

insana verilen anlamı ve değeri en veciz haliyle dillendirmiştir.

Erzincanlı olmam vesilesi ile doğduğum yöreme karşı derin özlem ve heyecan taşıyorum. Erzincan’ın 

bir canı olarak yöremden bahsetmek, yörem adına bir hizmet, bir kelam etmek benim için hem vefa borcu 

hem de gönül bağlılığıdır.

Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin dervişlerinin Anadolu’da mekan tuttuğu, muhabbet eylediği ocak 

ve tekke açtığı diyarlardan biri de Erzincan bölgesidir. Erzincan yöresinde yüzyıllar ötesinden günümüze 

onlarca derviş hizmette bulunmuş, Alevi-Bektaşi inancını bölgede yaşatacak ocaklar uyandırmıştır. 

Günümüzde de Erzincan ilinin yüzlerce yerleşim biriminde farklı inanç-dede ocaklarına bağlı canlar 

yerleşik olup Alevi-Bektaşi inancının temsilciliğini yapmaktadır. Erzincan ilinin Merkez, Refahiye, Kemah, 

Tercan, Üzümlü, Çayırlı, Kemaliye, İliç ve Otlukbeli ilçelerindeki yüzü aşkın köydeki Alevi-Bektaşi can; 

Ağuçan, Derviş Cemal, Kureyşan, Baba Mansur, Koca Leşker, Sinemilli, Hıdır Abdal ve Ali Abbas-Celal 

Abbas gibi ocaklara  bağlıdır. 

Erzincan yöresi Alevi-Bektaşi düşünce ve inanışında; nefesler, deyişler, demeler, duvazlar ve 

mersiyeler kelam eden değerli saz ve söz ustaları da yetiştirmiştir. Erenler yolunun Anadolu’daki kadim 

merkezlerinden biri olan Erzincan yöresinden yetişmiş olup Hak kelamı eden zatların başında Kureyşan 

ERENLERİN GÖNLÜ VE DİLİ 

-Özden gelen sözler-

Alaattin ATEŞ

Alevilik Araştırmaları Dergisi Yönetim Kurulu Üyesi 
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Ocağı evladı Davut Sulari gelmektedir. Davut Sulari Hak badesi içmiş, gönlünden akan kelamları 

mızrabıyla, bağlamasının tellerinde anlamlı sözlere ve seslere dönüştürmüş, gönül perdelerimizi titretmiş 

ve bir ömür erenler yoluna hizmet etmiş bir ocakzadedir, dededir.

“Çek katarı ben gelirim peşine

Ali meydanına varalım hele 

Merhametin yok mu gözüm yaşına

Pire bağlı olup duralım hele”

şeklinde seslenen Davut Sulari, gönlündeki Şah-ı Merdan Ali sevgisini, yoluna ve pirine olan bağlılığı 

tüm asaleti ile ortaya koymuştur. Dünya-yaşam ve insan ilişkisini; 

“İşte yetimlerin yetimi benem

Çok cahd ettim gülemedim ne yazık

Bu dünyaya geldiğimden yoksulam

Ben neyim bilemedim ne yazık” 

diyerek açıklamıştır.

Erzincanlı söz erenlerinin bir diğer değerli temsilcisi ise Aşık Daimi Dede’dir. Daimi Dede İmam 

Rıza Ocağı mensubu olup bir ocakzadedir. Gönlünde coşan, dilinde kelam olan deyişlerle 20. yüzyılda 

tüm Alevi-Bektaşi toplumunun gönlünde yer etmiştir. 

“Ne ağlarsın benim zülfü siyahım

Bu da gelir bu da geçer ağlama

Göklere erişti fi ganım, ahım

Bu da gelir bu da geçer ağlama 

Daimi’yem her can ermez bu sırra

Gerçek aşık olan erer o nura

Yusuf sabır ile vardı Mısır’a 

Bu da gelir bu da geçer ağlama”

şeklinde seslenen Daimi Dede Alevi-Bektaşi inancının temel tasavvufi  düşüncelerini veciz bir dille ifade 

etmiştir.

Ana noktalarıyla ifade etmeye çalıştığımız umman boyutundaki bu irfani zenginliği bilimsel-

akademik çalışmalarla insanlığa tanıtmayı, gelecek kuşaklara aktarmayı hedefl eyerek yola çıkan Alevilik 

Araştırmaları Dergisi yayına başladığı 2011 yılından bugüne Alevi-Bektaşi inancına hizmeti; bir erkan 

hizmeti olarak görmüştür. Bu vesile ile bu yayının toplumumuza ve tüm dünya insanlarına ulaşmasını 

sağlayan, maddi ve manevi her türlü fedakarlığı esirgemeyen yönetim kurulunun değerli üyelerine 

özellikle samimiyetli duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum. Dergimize bilimsel-akademik katkı 

sağlayan bilim insanlarına ayrıca minnettar olduğumuzu da ifade etmek isterim onların da emeklerine 

ve yüreklerine sağlık. Ayrıca dergimizin okuyucusu olan ve bizleri doğru anlayabilen tüm insanlara da 

muhabbetlerimi sunuyorum. Yüce Allah (c.c), iki cihanın nuru Hz. Muhammed (S.A.V.) ve onun  Ehl-i 

beyti her daim bizimle olsun, onların yolundan bizleri ayırmasın.
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Alevilik-Bektaşilik’teki temel inanç değerlerinin biri de Hızır inancıdır. Hızır, Alevilere göre ölümsüz 

olup, Allah’ın ilmi olan ilm-i ledün’e sahiptir. Ölümsüzlük suyu olan ab-ı hayatı içmiş, Hak tarafından 

insanlığa hizmet ile görevlendirilmiştir. Kuran-ı Kerim’de Kehf suresinde ismi anılmadan kendisinden 

bahsedilen ve Hazreti Musa ile irtibatlandırılan kişinin Hızır olduğu yönünde yaygın bir inanış vardır. 

Alevi-Bektaşi inancında da Hızır algısı öncelikli ve önemlidir. Bozatlı Hızır namıyla anılan Hızır insanlara 

dar günlerinde yardım eden, kötü ve zor koşulların aşılması için insanların hizmetinde olan bir erendir. 

Hızır ölümsüzlük suyu ab-ı hayatı beraber arayıp bulduğu İlyas ile beraber insanlığa hizmete adanmıştır. 

Hızır karaların İlyas ise deryaların bekçisi olmuştur. Alevi-Bektaşi toplumu Hızır ile İlyas’ın kardeş ol-

duklarına inanmış, bu bağlamda her ikisini de inançlarına alarak yüceltmiştir. Alevi-Bektaşi kitle her yıl 

6 Mayıs’ta Hıdırellez adını verdiği bahar bayramı ile Hızır ve İlyas’ı anmış ve anmaya devam etmektedir. 

Alevi-Bektaşi toplumu yörelere göre farklılık göstermekle beraber Ocak ayının ortasından Şubat ayının 

ortasına kadar olan zaman diliminde üç günden yedi güne kadar çıkan sayıda Hızır orucu tutmaktadır. 

Bu orucu bir şükür orucu niyetiyle tutan Aleviler-Bektaşiler orucun sonunda kurban keserek ve cem ya-

parak Hakk’a ibadet etmektedir. 

Anadolu’da Alevi-Bektaşi inancının temel ocaklarından biri olan Güvenç Abdal Ocağı mensubu Ale-

viler arasında Hızır ve Hızır orucu hakkında belleklerde yaşatılan şu inanış son derece önemlidir:

“Zamanında Muhiddin Derviş adlı bir zat vardır. Muhiddin Derviş Hıdır ve İlyas nebilerin baba-

sıdır. Devrin hükümdarı aralarında Muhiddin Derviş’in de bulunduğu tüm alimleri toplar. Hükümdar 

alimlere ölümsüzlük suyunun nerede olduğunu, ne zaman akacağını sorar. Hükümdar sorusuna cevap 

verilmezse alimleri öldürmekle tehdit eder. Bunun üzerine Muhiddin Derviş hükümdara dönerek ab-ı 

hayatın Nil nehrinde bir gözeden yılın bir günü seher vaktinde akacağını, askerlerini nehir boyuna görev-

lendirmesini söyler. Hükümdara suyu bulup içerse ölümsüzleşeceğini iletir. Ayrıca ab-ı hayat aktığında 

alıp kendisine getirmelerini söyler. Muhiddin Derviş evine döner. Eve geldiğinde Hıdır ve İlyas adındaki 

iki oğlunu yanına çağırır. Muhiddin Derviş iki oğluna: “Size bir nasihatim olacak, ab-ı hayatı siz bulun 

ve dünyada ikinizde baki kalın” der. İki oğlunu Nil nehrine gönderir. Nehirden üç çift bir bir tek yedi 

balık tutmalarını söyler. Oğulları balıkları tutar ve eve dönerler. Ardından Muhiddin Derviş çocuklarına 

yedi balığın bir yüzünü kızartıp diğer yüzünü çiğ bırakmalarını söyler. Oğulları balıkları babalarının 

dediği şekilde hazırlar. Devamında Muhiddin Derviş yedi balığı bir tepsiye dizdirir. Ayrıca ateşte bir 

miktar mısır patlattırır. Patlamamış diri kalan mısırları da el değirmeninde çektirerek un haline getirtir. 

Oğullarına bu unu ab-ı hayatı bulmak için yola çıktıklarında Nil nehri boyunca nöbet tutan askerlerin 

EDİTÖRÜN KALEMİNDEN

Yrd. Doç. Dr. Coşkun KÖKEL
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gözlerine serpmelerini, unun askerlere gafl et verip uyutacağını söyler. Mısır patlaklarını da ceplerine 

koymalarını, ab-ı hayat nehre aktığında nehrin suyu vermeyeceğini, nehrin coşup dalgalanması üzerine 

de mısır patlaklarını da nehre serpmelerini böylece nehrin sakinleşeceğini bunun üzerine ikisinin de ab-ı 

hayat içebileceğini iletir. İki kardeş yola çıkarlar. Unu nehir boyunca nöbet tutan askerlerin gözüne serpe-

rek üç buçuk gün yolculuk ederler. Üç buçuk günün sonunda tepsideki balıklar bir anda canlanıp denize 

atlarlar. O an nehirde coşup dalgalanmaya başlar. Bunun üzerine iki kardeş ceplerindeki patlakları nehre 

doğru savururlar. Nehir bir anda sakinleşir. İki kardeş ab-ı hayattan içip ölümsüzlük sıfatını kazanır. Üç 

buçuk günlük yolculuk sonrası evlerine dönerler. Yolculuk yedi günde tamamlanmış olur. Babalarının 

elini öpüp himmetini alırlar. Babaları iki oğluna dönerek: “Sıdk u sadakatle sizi kim yardımına çağırırsa 

yetmiş bin yıllık mesafede de olsanız imdadına yetişin” der. Hıdır’a dönerek:” Bundan sonra senin adın 

Hızır’dır. Sen karaların bekçisisin” der. Ardından İlyas’a dönerek: “Sen de deryaların bekçisisin” der. 

İki kardeşin ab-ı hayatı bulmak için gidiş-dönüş toplam yedi gün yolculuk yapmaları ve bir yüzü çiğ bir 

yüzü kızarmış yedi balık sebebiyle Güvenç Abdal ocaklıları yedi gün Hızır orucu tutmaktadır.”1 

Hızır orucu örneği gibi Alevi-Bektaşi inanç-düşünce geleneğine ait unsurları bilimsel-akademik ça-

lışmalarla ortaya koymayı hedefl eyen ve bu misyon doğrultusunda yayım yapan Alevilik Araştırmaları 

Dergisi olarak onuncu sayımızda da yine Alevilik-Bektaşilik inancını farklı bilim disiplinleri açısından 

inceleyen çalışmalara yer verdik. “Muhyiddin Abdal Menkabeleri Üzerine Bir Değerlendirme” adlı ilk 

makalemizde Alevi-Bektaşi aşık geleneğinin öncelikli temsilcilerinden Muhyiddin Abdal hakkında de-

taylı bilgiler verilmektedir. “Güruhu Nâciye’den Aleviliğe” başlıklı ikinci yazıda ise Alevi-Bektaşi düşün-

inanç sisteminin temel kavramlarından biri olan “Güruhu Nâci” ifadesi hakkında inançsal ve tarihsel bil-

giler aktarılmaktadır. “Güvenç Abdal Ocağı’nın Tarihsel-İnançsal Merkezi: Taşlıca-Şeyh İlyas Zaviyesi ve 

Vakfı” adını taşıyan diğer metinde de Karadeniz bölgesinde Alevi-Bektaşi inancının tarihi kurumu olan 

Güvenç Abdal Ocağı ve ocağın merkezi olan Taşlıca-Şeyh İlyas Zaviyesi hakkında arşiv belgelerine daya-

nılarak temel bilgiler sunulmaktadır. Takip eden makale “Âşık Veysel’in ‘Beni Hor Görme Gardaşım’ Şi-

irinin Hermeneutik Açılımı” adını taşımakta olup Alevi-Bektaşi aşık geleneğinin 20. yüzyıldaki en önem-

li temsilcilerinden Aşık Veysel’in bir eseri üzerine bilimsel analizleri içermektedir. Ardından “Kıbrıs’ta 

Bektaşilik ve Bektaşi Tekkeleri” adını taşıyan makale yeni sayımızda yer almakta olup, Kıbrıs adasında 

erenlere hizmet vermiş Bektaşi tekkeleri arşiv belgeleri bağlamında tanıtılmaktadır. Devamındaki makale 

ise “Ehl-i Sünnet Ekolünün Ehl-i Beyt Kavramına Getirdiği Yorumlar” başlıklı olup makalede Ehl-i sün-

net geleneğinde Ehl-i beyt kavramına bakış irdelenmektedir. Ardından gelen makalenin adı “Çepniler 

ve Çepni Ağzı” olup Batı Anadolu’da yerleşik olan Çepnilerin dil-ağız yapısı irdelenmektedir. “Osmanlı 

Devleti’nde Nakîbü’l-Eşrâfl ık Müessesesi ve Nakîbü’l-Eşrâf Kaymakamları” başlığını taşıyan diğer ma-

kalede ise Nakîbü’l-Eşrâfl ık kurumu üzerine detaylı bilgiler verilmektedir. Devamında gelen yazı “Alevi-

Bektaşi İnancının Mitik Temellerini Oluşturan Figür ve İnanışların Deyiş ve Nefesler Vasıtasıyla Tespiti” 

adlı olup Alevi-Bektaşi inancının mitsel temelleri üzerine analizleri kapsamaktadır. Bu sayımızın son ma-

kalesi “Alevilik ve Ehl-i Hak (Yaresan): Benzerlikler ve Farklılıklar” başlıklı olup Alevilik ile Ehl-i Hak 

topluluk arasındaki inançsal benzerlikler ve farklılıklar üzerine değerlendirmeleri içermektedir. 

2015 yılının şu son günlerinde insanlık yaklaşan yeni yılın heyecanı içinde. Bizler de 2016 yılının 

başta ülkemize ve insanımıza huzur, başarı, mutluluk getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz. Önü-

müzdeki sayıda buluşmak dileğiyle. 

1 Bkz. Coşkun Kökel, Güvenç Abdal Ocaklıları I, Tarihsel Süreç, 2013, İstanbul.
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ÖZ

Kam, şaman, ozan, baksı, oyun, ata, 

baba, dede gibi adlarla anılan “sanatçı-din 

adamları”, mitolojik dönemlerden itibaren 

eski Türk inanışlarının temsilcileri olmuş-

lardır. Olağanüstü özellikler taşıdıklarına 

inanılan bu kişilerle ilgili çok sayıda efsane 

anlatılmıştır. “Sanatçı-din adamı” kimlikli 

bu kişilerin yerine İslâmiyet’ten sonra bir 

kısmı yine eski adlarla anılan bir kısmına da 

eren, evliya, derviş, şeyh, mürşit, pîr, âşık… 

gibi adlar verilen din ve tasavvuf adamları 

ortaya çıkmıştır. Eski birikimlerini yeni din-

leriyle bütünleştiren bu sanatçı-din adamla-

rıyla ilgili olarak da çok sayıda efsane oluş-

Makale geliş tarihi: 02.08.2015 • Makale kabul tarihi: 30.11.2015 

1 Bu makale, I. Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Ev-
liyaları Kongresi (13-16 Ağustos 1998) için hazırlanıp 
sunulan “Muhyiddin Abdal’ın Hayatı Etrafında Olu-
şan Menkabeler” başlıklı bildiri gözden geçirilerek 
oluşturulmuştur.

2 Doç. Dr, Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

muş ve sözlü kültür geleneği içinde önemli 

bir yer tutmuştur. Din ve tasavvuf adamları-

nın hayatları etrafında meydana gelen efsa-

nelere zamanla “menkabe” adı verilmiş ve 

yüzyıllardan beri zengin bir menkabe kül-

türü/ edebiyatı ortaya çıkmıştır. Bu menka-

belerden bir kısmı derlenerek yazıya aktarıl-

mış olup bir kısmı da sözlü kültür geleneği 

içinde dilden dile aktarılarak günümüze ka-

dar ulaşmıştır. Hayatı etrafında menkabeler 

oluşmuş derviş-şairlerden biri de Muhyid-

din Abdal’dır. XVI. yüzyılda, Balkanlarda; 

Kalenderî, Bektaşî, Hurûfî çevrelerde ya-

şamış güçlü şairlerden Muhyiddin Abdal, 

menkabelerden anlaşıldığına göre, alperen 

tipinin temsilcilerinden biri olarak sözlü 

kültürde yaşamaya devam etmektedir. 

Çalışma, Muhyiddin Abdal’ın hayatı 

etrafında oluşmuş ve sözlü kültür kaynak-

larından derlenen menkabeler üzerine kısa 

bir değerlendirme yaparak, bu derviş-şairin 

eren kültü içindeki yerinin belirlenmesini 

amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eren, Menkabe, 

Muhyidin Abdal, Sözlü Kültür, Derviş Ede-

biyatı.
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ABSTRACT

“Artist-clergymen” named as kam, sha-

man, bard, baksı, “oyun”, ancestor, father, 

grandfather have represented the old Turk-

ish religions. So many legends about these 

people who are believed to have extraor-

dinary characteristics have been told. After 

Islam some religious men and sufi s some of 

which named with their old names and some 

of which named as “eren”, “evliya”, “der-

vish”, “sheik”, “mürşit”, “pîr”, “âşık” have 

taken the place of this “artist-clergymen”. 

Many legends have occurred also about 

these artist-clergymen that integrated their 

old knowledge with the new religion, and 

these legends held an important place in the 

oral tradition. The legends about the life of 

religious men and sufi s have been called as 

“menkabe” in time, and a rich menkabe cul-

ture/literature have been occurred for centu-

ries. Some of these menkabes compiled and 

transcribed, and some of them have reached 

until today by passing down. One of these 

dervishes-bards about whom life menkabes 

consisted is Muhyiddin Abdal. Muhyiddin 

Abdal, a powerful poet who lived in Kalen-

derî, Bektashi, Hurûfî environments in the 

Balkans in 16th century, continues to live in 

oral culture as one of the represents of “al-

peren” type as it’s understood from menk-

abes. 

This study aims to determine the place 

of the dervish-poet in eren culture by car-

ring out an short evaluation about menkabes 

formed around the Muhyiddin Abdal’s life 

and compiled from oral culture resources. 

Keywords: Eren, Menkabe, Muhyidin 

Abdal, Oral Culture, Dervish Literature.

GİRİŞ

Eren, evliya, derviş, ata, baba, dede, 

şeyh, mürşit, pîr gibi adlar verilen din ve 

tasavvuf adamlarının kerametlerini anlatan 

efsanelere “menkabe”3 adı verilir. Ahmet 

Yaşar Ocak’ın sözleriyle ifade edecek olur-

sak; “Menkâbe yahut menâkıb, tasavvuf ta-

rihinde, sufi lerin izhar ettikleri harikulâde 

olaylar demek olup kerametleri nakleden 

küçük hikâyeler mânâsında tahminen IX. 

yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlan-

mıştır. Pek yaygın olmamakla beraber bu 

sebeple, keramet kelimesinin çoğulu olan 

kerâmât da menkabe veya menâkıb yerine 

kullanılmıştır. Şu halde menkabelerin esası-

nı kerametler teşkil etmektedir” (1992a: 27). 

“Derviş” adı altında toplanabilecek 

din ve tasavvuf adamlarının hayatı etrafın-

da oluşan bu menkabelerden bir kısmının, 

3 Menkabe” kelimesinin kaynağı ve anlamı konu-
sunda Ahmet Yaşar Ocak’ın tespiti şöyledir: Arapça 
nekabe (isabet etmek, bir şeyden bahiste bulunmak 
yahut haber vermek) kökünden türeyen menkabe (ço-
ğulu menâkıb) sözlükte, ‘öğünülecek güzel iş, hareket 
ve davranış’ mânâlarına gelmektedir.” (1992a: 27). 
“Menkabe” kelimesi kaynaklarda genellikle “menkı-
be” olarak geçmektedir. Ocak bu konuda da şu bil-
giyi vermektedir: “Menkabe kelimesi Türkçede galat 
olarak menkıbe tarzında söylenmekte, hatta birçok 
ilmî eserde böyle yazılmaktadır. Kelime bu şekliyle 
sözlükte mevcut değildir ve doğrusu menkabedir.” 
(1992a: 27).
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başka dervişler tarafından derlenip yazıl-

masıyla “menâkıbnâme”/ “velâyetnâme” 

/ “kerâmât” adları verilen eserler ortaya çı-

kar. Sözlü kültür gelenekleri içinden tespit 

edilebilen menkabelerden oluşan bu eserler 

derviş tarzı edebiyat geleneği içinde önemli 

bir yer tutar. Sözlü kültürden yazılı kültü-

re aktarılan bu menkabelerden başka henüz 

yazılı kültüre aktarılmayan ve sözlü kültür 

mirası olarak anlatılan menkabeler de der-

viş edebiyatı araştırmaları açısından büyük 

önem taşır. XVI. yüzyıl Kalenderî, Bektaşî, 

Hurûfî çevrelerin güçlü şairlerden Muhyid-

din Abdal’ın hayatı etrafında anlatılan men-

kabeler de sözlü kültür gelenekleri içinde 

yaşamaya devam etmektedir. Sözlü kültür 

mirası içinden tespit edilen bu menkabeler, 

başka dervişlerin hayatı etrafında anlatılan 

menkabelerle ortak özellikler taşımaktadır. 

Çünkü sözlü kültür gelenekleri içinde anla-

tılan menkabeler de çeşitlenme, benimsen-

me, uyarlanabilme gibi özellikleri olan an-

latılardandır. Bu sebeple sözlü kültür kay-

naklarından derlenen menkabeler de, yazılı 

kaynaklarda kayıtlı menkabeler de sözlü 

anlatı geleneklerinin genel özelliklerini taşı-

maktadır. Bu menkabeleri tarihî bir şahsiye-

tin hayatını yansıtan doğru, güvenilir kay-

naklar olarak kabul etmek elbette ki doğru 

değildir. Ancak, hayatı hakkında yeterli 

bilgi ve belge bulunamayan din ve tasavvuf 

adamlarının hayatı etrafında oluşan efsane-

leri tamamen görmezlikten gelmek de yan-

lış olacaktır. Bu cümleden hareketle, başka 

dervişler hakkında anlatılan menkabelerle 

Muhyiddin Abdal menkabeleri arasında or-

tak motifl er bulunsa bile derviş-şairin haya-

tını yansıtan ipuçları da tamamen göz ardı 

edilmemelidir.

Bu çalışmada, XVI. yüzyıl Kalenderî-

Bektaşî-Hurûfî şairlerden Muhyiddin Abdal 

kısaca tanıtıldıktan sonra, hayatı etrafında 

oluşan menkabelerden bahsedilecek ve bu 

menkabelerde tespit edilen motifl erin baş-

ka menkabelerde bulunan benzerlerine kıs-

men işaret edilecektir. Muhyiddin Abdal’ın 

hayatı etrafında oluşan menkabelerin inanç 

kaynaklarının araştırılması, tahlili ve başka 

menkabelerde tespit edilen ortak motifl er-

le karşılaştırılması ayrı bir çalışma konusu 

yapılabilir. Konunun genel bir çerçevesini 

sunmak için, bu hususlara genel hatlarıyla 

temas edilecektir.

1. MUHYİDDİN ABDAL

XVI. yüzyıl şairlerinden Muhyid-

din Abdal’ın belgelere dayalı kesin hayat 

hikâyesi henüz tespit edilememiştir. Kişiliği 

ve eserleri hakkında da yeterli bilgi mevcut 

değildir. Şiirlerinden ve sözlü kültür gelene-

ği içinde onunla ilgili olarak anlatılan men-

kabelerden hareketle, Muhyiddin Abdal’ın 

ailesinin Aydın’dan göçerek Edirne’nin La-

lapaşa ilçesinin Çöke nahiyesine yerleşmiş 

olduğu söylenebilir. Muhyiddin Abdal’ın 

hayatının büyük bölümünü Edirne ve 

Balkanlar’da geçirdiği, mezarının Edirne’nin 

Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişment ve 

Vaysal köyleri arasında bulunan “Muhit-

tin Baba Tepesi”nde bulunduğu yönündeki 

bilgiler de sözlü kültür geleneği içinde nak-

ledilen bilgilerdendir. Vahit Lütfi  Salcı da, 
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Muhyiddin Abdal’ın, bir kaç aziz arkadaşı 

ile beraber Anadolu’dan Rumeli’ye geçtiği-

ni, Edirne civarında bulunan Çöke mevkiine 

yerleşerek orada dünyadan göçtüğünü ifade 

etmektedir (Salcı, 1935:169).

Muhyiddin Abdal’ın doğum ve ölüm 

tarihleri hakkında yeterli bilgi ve belge yok-

tur. Boratav’a göre XVI. yüzyılda (1968: 351), 

Ocak’a göre XVI. yüzyılın sonlarıyla XVII. 

yüzyılın başlarında (1992b: 226) yaşamıştır. 

Şükrü Elçin, şairin ölüm tarihini 1529 olarak 

verirken (1988: 265), şiirlerinde kullandığı 

dilden hareketle, şairin 1550 yılından biraz 

önce yaşamış olduğunu söyleyenler de var-

dır (Özmel1995: 105). Muhyiddin Abdal’a ait 

olduğu ileri sürülen mezarın, yakın bir za-

manda mermerden yapılmış mezar taşının 

üstünde “Muhittin Baba, Rumi 919 Milâdî 

1513, Doğum belli değil” ifadesi yazılıdır. 

Muhyiddin Abdal’ın doğum tarihi hakkın-

da herhangi bir bilgi verilmezken, ölüm ta-

rihi konusunda verilen bilgilerin de kaynak-

ları belli değildir. Biz, şiirlerinden hareket-

le, Muhyiddin Abdal’ın XV. yüzyılın ikinci 

yarısı ile XVI. yüzyılın ilk yarısında yaşamış 

olabileceğini söyleyebiliriz. XVI. yüzyılda 

yazılmış bazı şiir mecmualarında şiirleri-

ne rastlanmakta oluşu da bu düşüncemizi 

desteklemektedir. Şairin yaşadığı dönem, 

Kalenderîlik’ten Bektaşîlik’e geçişin tam 

netleşmediği ve Hurûfi liğin de Kalenderî-

Bektaşî zümreler içinde etkili olmaya başla-

dığı bir geçiş dönemidir. Zaten Muhyiddin 

Abdal’ın şiirlerinde hem Kalenderîlik, hem 

Bektaşîlik hem de Hurufi lik inanışlarından 

izler bulmak mümkündür.

Muhyiddin Abdal, yaşadığı dönemin en 

önemli iki Kalenderî-Bektaşî şairinden biri 

olarak kabul edilmektedir (Boratav, 1968: 

351). Şiirleri, bir süre sözlü kültür geleneği 

içinde yaşayarak dilden dile aktarıldıktan 

sonra, Kalenderî-Bektaşî dervişler tarafın-

dan bir araya getirilerek “Muhyiddîn Ab-

dal Dîvânı”nda toplanmıştır. Muhyiddin 

Abdal’a ait 275 şiir tarafımızdan tespit edi-

lerek “Muhyiddin Abdal Dîvânı, İnceleme-

Tenkitli Metin” adlı doktora tezimizde de-

ğerlendirilmiştir. Bu şiirler, ortak (anonim) 

halk şiiri, saz şiiri ve klâsik Türk şiirine ait 

özellikler taşımaktadır. Nefes, gazel, kaside, 

mesnevî, tuyug ve mâni tarzlarında şiirleri 

bulunan şair, Hurufîlik inancını daha çok 

tuyug ve mânileri aracılığıyla dile getir-

miştir (Durbilmez, 1996: 427-438). Nesimî, 

Kaygusuz ve Yûnus Emre’nin şiirlerinden 

etkilenmiştir Şairin dili, Osmanlı dönemi 

Eski Anadolu Türkçesi özellikleri taşımak-

tadır. “Dîvân”da, Oğuz/Yörük Türkleri-

nin konuştukları anlaşılır bir dil kullanımı 

yanında, başta dinî-tasavvufî kavramları 

karşılamak üzere, Arapça-Farsçadan alınan 

bazı ödünç kelime ve tamlamalarda kulla-

nılmıştır. Ümmî olduğu ileri sürülse de şa-

irin Türkçe, Arapça ve Farsçaya hâkim; iyi 

tahsil görmüş, bunlardan başka, tasavvufî 

öğretileri de öğrenmiş bir şahsiyet olduğu-

nu söyleyebiliriz.4

4 Muhyiddin Abdal hakkında bilgi için şu kaynaklara 
da bakılabilir: Ergun, 1928: 36- 42; Salcı, 1935: 169-172; 
Salcı, 1942-1943; Durbilmez, 1997.
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2. HAYATI ETRAFINDA 

OLUŞAN MENKABELER

Edirne çevresinde Amel Baba, At Baba, 

Garip Baba, Yunus Kaptan, Âlim Kiraz Ali 

Efendi, Edirneli Hicabî, Konduk Osman Ku-

tup Mustafa Kabulî, Hüseyin Hüsnü Baba, 

Kutup Veli Dede, Fetâvî Ali Efendi, Tütsü-

süz Baba/Tütünsüz Baba, Kıyak Baba, Kum 

Baba, Benli Mehmet Efendi, Aşçı Yahya 

Baba, Evliya Kasım Paşa, Gazi Mahmut Bey, 

Gamsız Baba, Koyun Baba, Kesikbaş Baba, 

Peçeli Murat, Huysuz Baba, Şeyh Şucaeddin 

Efendi, Boyacı Baba, Başçı Mustafa, Hasan 

Sezâî Hazretleri, Gâzi Turhan Bey ve Kırkpı-

nar Yiğitleri gibi pek çok eren/evliya vardır 

(Seçkin, 1971; Aytürk, Altan, 1990). Bu eren-

lerden biri de Muhyiddin Abdal’dır. Muh-

yiddin Abdal, halkın nazarında bir evliya 

mertebesine ulaşmıştır. Günümüzde Muh-

yiddin Abdal, şiirlerinden çok efsanevî/

menkabevî kişiliğiyle sözlü kültür geleneği 

içinde yaşamaya devam etmektedir. Edir-

ne ve Kırklareli çevresinde çok bilinen bir 

eren/evliya olmasına rağmen 1971 yılında 

yayımlanan Edirne Evliyaları adlı kitapçık-

ta Muhyiddin Abdal’a yer verilmemiştir. 

Türkiye’de “Dinî Ziyaret Yerleri” adlı kitabın 

Edirne ile ilgili bölümünde ise, Edirne’de zi-

yaret edilen türbe ve kabirlerden bahseder-

ken Sezaî Hazretleri Türbesi, Yûnus Kaptan 

Türbesi, Garip Baba, Amel Baba, Kum Baba, 

At Baba, Gazi Mahmut Bey ve Gazi Turhan 

Bey ile birlikte Muhyiddin Baba da zikredil-

mektedir (Aytürk; Altan, 1990: 165).

“Erenler sözünü pişirip söyler” ve “Ev-

liyanın duası müstecâb, sözü kalıcı olur” di-

yen Muhyiddin Abdal, Anadolu ve Rumeli 

erenleri arasında önemli bir yere sahiptir. 

Tespitlerimize göre, Muhyiddin Abdal ile 

ilgili olarak pek çok menkabe anlatılmakta-

dır. 1996 yılı Ekim-Kasım aylarında Edirne-

Lalapaşa ilçesi, Hacıdanişment ve Vaysal 

köylerinde, kaynak kişilerle görüşmek sure-

tiyle tespit ettiğimiz menkabelerden bazıları 

şairin hayatı hakkında ipuçları vermesi ya-

nında, eski Türk inançlarına ait bazı motifl e-

ri ihtiva etmesi bakımından da önemlidir.

Bilindiği gibi, bir kültün varlığının ka-

bulü, şu üç şartın bir araya gelmesiyle müm-

kün görülmektedir: 

a)  Külte konu olabilecek bir nesne veya 

şahsın mevcudiyeti, 

b)  Bu nesne veya şahıstan insanlara 

fayda yahut zarar gelebileceği inan-

cının bulunması, 

c)  Bu inancın sonucu olarak faydayı 

celbedecek ve zararı uzaklaştıra-

cak ziyaretler, adaklar, kurbanlar 

ve benzeri uygulamaların varlığı” 

(Ocak, 1983: 70).

Muhyiddin Abdal’ın hayatı ve ziyaret 

yeri (mezarı) etrafında oluşan menkabeler-

de bu üç şartın da mevcut olduğunu görü-

yoruz. Bu menkabelerde atalar kültü ve ta-

biat kültleri (dağ ve tepe kültü, taş ve kaya 

kültü, su kültü, ağaç kültü) önemli bir yer 

tutmaktadır. Türkistan topraklarında yaşa-

yan en eski Türk topluluklarının inanç sis-

temlerinin de atalar kültü, tabiat kültleri ve 

Göktanrı kültünden oluşan üçlü bir din an-

layışıyla şekillenmiş olduğu bilinmektedir 

(Ocak, 1983: 25).
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Muhyiddin Abdal’ın hayatı hakkında 

ipuçları veren şu rivayetler şair ile ilgili ya-

pılacak araştırmalara kaynaklık edecek ma-

hiyettedir: 

*  Bir rivayete göre, Muhyiddin Ab-

dal, Danişmentoğulları’nın bir be-

yidir. Üç oğlu ile birlikte Aydın’dan 

Edirne’ye gelmiş ve Çöke’ye yerleş-

miştir. Sarıdanişment, Süleymanda-

nişment köylerinin adları da Muh-

yiddin Baba’nın çocuklarının adla-

rından gelmektedir (Ekler-I, 1).5

* İkinci rivayete göre, Muhyiddin 

Baba, çok iri yarı, güçlü kuvvetli 

bir asker imiş;6 Bulgarlar Türklere 

saldırıp zulmetmesinler diye üç 

çocuğu ile birlikte kuş donuna 

girerek Aydın’dan Edirne’ye gelmiş 

(Ekler-I, 3). 

*  Başka bir rivayete göre, Muhyiddin 

Abdal, Türkistan Türklerindendir; 

Türkistan’da kuraklık olduğu için 

Aydın’a, Aydın’dan da Edirne’ye 

akın etmişlerdir (Ekler-I, 2). 

*  Muhyiddin Baba’nın Bulgaristan, 

Arnavutluk ve Yugoslavya’ya gitti-

ği, oralarda insanları irşat ettiği, çok 

sonraları tekrar buraya döndüğü de 

söylenmektedir (Ekler-I, 8).

5 Parantez içinde “Ekler-I” yazısı yanında verilen nu-
maralar, “Ekler” kısmındaki menkabe metinlerinin 
sıra numaralarını göstermektedir.

6 Muhyiddin Abdal’ın büyük bir kumandan olduğu 
yolundaki bir rivayet şu kitapta yer almaktadır: Nihat 
Aytürk-Bayram Altan, Türkiye’de Dini Ziyaret Yerle-
ri, Ankara, 1990, s. 165.

Muhyiddin Abdal hakkında bazı bilgi-

ler edinmemizi sağlayan bu rivayetler ara-

sında, Muhyiddin Abdal ve üç çocuğunun 

kuş donuna girerek Aydın’dan Edirne’ye 

geldiğinin ifade edilmesi dikkat çekicidir. 

Çalışmanın sonunda sunulacak olan ekler 

kısmında görüleceği gibi, Muhyiddin Abdal 

güvercin, çocukları ise turna donuna girmiş-

lerdir. Kuş şekline girme motifi nin kaynağı 

Göktürkler devrindeki kuş şekline girme 

inancına kadar ulaşmaktadır. Türkler, insan 

ruhunun kuş biçimine girdiğine inanırlardı.7 

Bilindiği gibi, Hacı Bektaş’ın kâfi r Bedahşan 

halkıyla savaşmaya şahin donunda gitti-

ği, işini bitirdikten sonra güvercin donuna 

girerek Horasan’a uçup gittiği Hacı Bektaş 

Velî Menâkıbnâmesi’nde anlatılmaktadır 

(Gölpınarlı, 1958: 10, 13). Hacı Bektaş’ın Ah-

met Yesevî’den aldığı icazetle Anadolu’ya 

gelişinde güvercin donuna girdiği yine aynı 

kaynak eserde anlatılmaktadır (Gölpınarlı, 

1958: 18-19). Burada, Hacı Bektaş’ın savaşa 

giderken şahin, başka zamanlarda ise barı-

şın da simgesi olan güvercin donuna girdiği 

açıkça görülmektedir. Muhyiddin Abdal’ın 

da zulmü engellemek ve barışı sağlamak 

amacıyla Edirne’ye gelirken güvercin donu-

na girmesi bu motifi n anlamına uygunluk 

göstermektedir. Resûl Baba, Hacım Sultan, 

Ebû Müslim gibi uluların da güvercin donu-

na girdikleri değişik kaynaklarda ifade edil-

7 Ocak, güvercin donuna girme motifi ni, Uzak Doğu 
ve İran dinlerinden kaynaklanan motifl er arasında 
zikretmekte ve bu konuda Esin, Roux, Eliade, İnan, 
Harva, Ögel gibi araştırmacıların yaptıkları araştırma-
lardan da bahsederek aydınlatıcı bilgiler vermektedir. 
Bkz. Ocak, 1983: 166-169.
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mektedir (Ocak, 1983: 167-168). Muhyiddin 

Abdal’ın üç çocuğunun da turna, donuna 

girdikleri anlatılmaktadır. Hacı Bektaş Velî 

Menâkıbnâmesi’nde turna şekline girme 

motifi  yer almaktadır. Ahmet Yesevî’yi da-

vet etmek için yola çıkan Horasan erenleri 

turna donuna girmişler, Ahmet Yesevî ve 

müritleri de bunları turna kılığına girerek 

karşılamışlardır (Gölpınarlı, 1958: 14-15).

Muhyiddin Abdal’ın kabri Edirne yö-

resinde, özellikle Bulgaristan sınırındaki 

köylerde yatır olarak kabul edilmektedir. 

Özellikle Nevruz ve Hıdrellez günlerinde 

daha çok ziyaret edilen bu yere bağlı çeşitli 

kabul ve uygulamalar da oluşmuştur. Adak 

kurbanlar “yatır” olarak da kabul edilen bu 

ziyaret yerinde kesilir ve yatıra bez bağlanıp 

dua edilir (Aytürk; Altan, 1990: 165), dilekte 

bulunulurdu. Muhyiddin Abdal’ın mezarı 

Bulgaristan sınırına yakın bir bölgede bu-

lunduğu için bu gün fazla ziyaret edileme-

mekte; ziyaret etmek için özel izin almak 

gerekmektedir. Adak kurbanlarının burada 

kesilerek Muhyiddin Abdal’ın ruhuna ba-

ğışlanması, dilekte bulunulması ve Muhyid-

din Abdal’ın mezarının yakınında bulunan 

ağaca bez bağlanması eski Türkler arasında 

yaygın olan bazı kültleri hatırlatmaktadır.8 

Hun Türkleri zamanında, her yıl genel bir 

tören yapılarak ataların ruhlarına kurban 

kesilirdi. Adak kurbanlarının Muhyiddin 

Abdal’ın mezarının yanında kesilerek onun 

ruhuna bağışlanması ile Hun Türklerinin 

uygulamaları arasında bir benzerlik söz ko-

8 Adak ve adak yerleri hakkında bilgi için bkz. Tanyu 
1987b.

nusudur. Bu durum, atalar kültünün günü-

müzde de yaşadığını göstermektedir. Zaten 

eren/evliya kültünün kaynağı, atalar kültü-

ne dayandırılmaktadır (Ocak 1983: 26).

Ağaç kültünün genellikle dağ-ağaç-su 

üçlüsü şeklinde görüldüğü bilinmektedir. 

Muhyiddin Abdal’ın hayatı ve mezarı etra-

fında oluşan menkabelerde de bu üçlünün 

bir arada bulunduğu görülmektedir. Muh-

yiddin Abdal’ın mezarı olduğu kabul edilen 

“yatır”, “Muhittin Baba Tepesi” adı verilen 

tepenin zirvesindedir. “Yatır”ın hemen ya-

nında bez bağlanan büyük bir ağaç ve şifalı 

olduğuna inanılan pınar bulunmaktadır. 

Muhyiddin Abdal’a bağlı olarak anlatı-

lan menkabeler ile mezarı etrafında oluşan 

inanışlar ve uygulamalar içinde dağ/tepe- 

ağaç-su üçlüsünün çok önemli bir yeri oldu-

ğu, sözlü kaynakların verdiği bilgilerden de 

açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu konuda elde 

edilen bilgilerden bir kısmını sıralamakta 

yarar vardır:

1- “Muhyiddin Baba Tepesi” adında 

bir tepenin bulunması vesilesiyle dağ ve 

tepe kültü konusunda bir kaç hususa dikkat 

çekmek istiyorum. “Dağlar ve tepeler, tari-

hin bilinen en eski devirlerinden beri yük-

seklikleri, gökyüzüne yakınlıkları dolayı-

sıyla insanların gözünde ululuk, yücelik ve 

ilâhîlik timsali kabul edilmişlerdir” (Ocak, 

1983: 70-71). Muhyiddin Baba makamı ve 

Muhyiddin Baba Türbesi, “Muhyiddin Baba 

Tepesi” olarak adlandırılan tepenin zirvesin-

dedir. Muhyiddin Baba’nın mezarı belki de 

bu zirvede değildir. Çevre halkı Muhyiddin 
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Abdal’ı olağanüstü özellikleri olan ulu bir 

şahsiyet olarak görmüş, bu tepenin zirvesini 

Muhyiddin Baba makamı olarak düşünerek 

burada Muhyiddin Baba Türbesi inşa etmiş 

olabilir.

Muhyiddin Baba’nın bu tepe üzerinde 

günlerce ibadet ettiği, niyazda bulundu-

ğu anlatılmaktadır. Vilâyetnâme-yi Hacım 

Sultan’da Hacım Sultan’ın, Vilâyetnâme-yi 

Seyyid Ali Sultan’da Seyyid Rüstem Gâzi’nin 

tepe üzerinde ibadet ettikleri kaydedilmek-

tedir (Ocak, 1983: 71). Bu durum eski Türk-

lerdeki dağ ve tepe kültünün Kalenderî-

Bektaşî menkabelerinde de etkili olduğunu 

gösterir. Muhyiddin Baba tepesinin çeşitli 

ziyaret ve adaklara, dualara sahne olması 

da Türklerdeki dağ ve tepe kültü ile ilgilidir. 

Nitekim Hacı Bektaş’ın inziva yeri olduğu 

bildirilen tepe de aynı şekilde bir takım zi-

yaret ve adaklara, dualara sahne olmaktadır 

(Ocak, 1983: 72). Ocak, bu durumu, Türkle-

rin Anadolu’da fetihten sonra yerleştikleri 

çeşitli yerlerde bazı dağ ve tepeleri, vaktiyle 

Orta Asya’daki (Türkistan) gibi, mukaddes 

tanımalarına ve bunları hayalî yatırlarla şa-

hıslandırmış olabileceklerine bağlamaktadır 

(1983: 77). Muhyiddin Baba Tepesi’nin Muh-

yiddin Abdal ile birlikte düşünülmesi de bu 

düşünceyi destekler mahiyettedir. 

2- Muhyiddin Abdal’ın türbesinin he-

men yanında, dilekte bulunulduktan sonra 

bez bağlanan büyük bir ağaç vardır. Bu du-

rum kutlu ağaç-evliya ilişkisinin bir yansı-

masıdır. Ağaç-evliya ilişkisi konusunda Ah-

met Yaşar Ocak şu yorumları yapmaktadır:

a)  Bazı ağaçların sırf bir türbe yanında 

bulunmaları sebebiyle zamanla halk 

nazarında kudsiyet kazandıkları ve 

böylece kült konusu oldukları düşü-

nülebilir. Bu durumda ağaç yanın-

daki türbe gerçektir. 

b)  Ağacın yanındaki mezar, zaten es-

kiden beri takdis olunan ağaç sebe-

biyle kudsiyet kazanarak zamanla 

bir türbe hüviyetine girebilir. Oysa 

başlangıçta alelâde bir mezardır ve 

ağacın kudsiyetinden faydalanılmak 

düşüncesiyle oraya yapılmıştır.

c)  Bazı ağaçların, yanlarında hiç bir 

türbe olmadığı halde bir evliya gibi 

adlandırılmasına bakılırsa, ya orada 

eskiden mevcut bir gerçek türbenin 

bulunduğuna, ya da daha büyük bir 

ihtimalle, Radloff’un söylediği gibi 

takdis edilen ağaçtaki ruhun evliya 

olarak şahıslandırıldığına hükmet-

mek gerekir ki örneklerin büyük bir 

kısmı bunu teyid edecek nitelikte-

dir” (Ocak, 1983: 93).

Muhyiddin Abdal ile ilgili olarak anlatı-

lan menkabelerin içinde ağaç önemli bir yer 

tutmaktadır. Anlatılanlara göre, Muhyiddin 

Abdal, izinsiz ağaç kesenlerin korkulu rüya-

sıdır. Tekkenin bulunduğu çevreden izinsiz 

odun kesenler olursa Muhyiddin Abdal on-

ların rüyasına girip rahatsız edermiş. İzinsiz 

ağaç kesen bir adam, Muhyiddin Baba’nın 

sözünü dinlemediği için eşkıya sanılarak öl-

dürülmüştür (Ekler-I, 12). İzinsiz ağaç kesen 

başka bir adam da ağaç yüklü arabasının 
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alev alev yandığını sanarak köyüne kaçmış, 

birkaç gün sonra arabasının yanmadığını 

öğrenmiş ve çiftlik sahiplerine üç-beş kuruş 

para vererek odun yüklü arabasını alıp git-

miştir (Ekler-I, 13). 

3- Muhyiddin Baba Tepesi’nde “sıtma 

pınarı” adı verilen şifalı bir çeşme vardır. 

Bu çeşmeden su içen kimse sıtma hastalı-

ğına yakalanmazmış (Ekler-I, 17). Bu pınar 

kuruyunca buradaki su Geçginli’ye gider-

miş. Sıtma pınarının kurumasından sonra 

Geçginli’de bir çamur ortaya çıkmaktadır. 

İnsanların boynuna kadar bataklık olur. Ro-

matizmalılar oraya giderdi. Hâlâ giderler. 

Denemek için sıtma pınarına darı atmışlar; 

o darı Geçkinli köyündeki batakta ortaya 

çıkmış (Ekler-I, 18). 

“Sıtma pınarı” ile ilgili efsaneler dışında 

“yürek kayası” ile ilgili efsaneler de Muh-

yiddin Abdal’a bağlı olarak anlatılmaktadır. 

“Sıtma pınarı” ile ilgili efsanelerde olduğu 

gibi “yürek kayası” ile ilgili bu efsaneler-

de de “şifalı su” motifi  bulunması oldukça 

önemlidir. “Yürek kayası” adı verilen ve 

kutlu kabul edilen kayada görülen ayak iz-

lerinin Muhyiddin Abdal’ın kendisine, atına 

ve köpeğine ait olduğu ileri sürülür. Bu ka-

yanın oyuklarında biriken sudan içenlerin 

yürek çarpıntılarının iyileştiğine inanılır. 

Buradaki su, yaz-kış hiç eksilmemektedir 

(Ekler-I, 4).

Muhyiddin Abdal, Edirne ve Kırklareli 

çevresinde, olağanüstü özelliklere sahip bir 

eren olarak kabul edilmektedir. Bu konuda 

anlatılan rivayetlerden bazılarını da şöyle 

özetleyebiliriz:

1) Köy halkının birleşerek kaldırama-

dıkları iki-üç ton ağırlığındaki bir kayayı tek 

başına kaldırmış ve sütunların üstüne koy-

muştur (Ekler-I, 5-6). O kayayı kaldırırken 

kayanın ağırlığından dolayı üzerine bastığı 

taşa Muhyiddin Abdal’ın ayak izi çıkmıştır. 

Üstünde Muhyiddin Baba’nın ayak izinin bu-

lunduğu ileri sürülen taş, şimdi, Edirne’de, 

Selimiye Camii’nin arkasındaki kabristanın 

kapısında bulunmaktadır (Ekler-I, 5). Bu ko-

nuyla ilgili olarak, köylülerin bir araya gele-

rek kaldıramadıkları büyük bir kayayı Muh-

yiddin Abdal’ın bir eliyle kaldırdığı, diğer 

eliyle de o kayanın altına küçük bir kayayı 

sürüverdiği, kayanın üstünde hâlâ Muh-

yiddin Abdal’ın el izlerinin bulunduğu da 

söylenmektedir (Aytürk; Altan, 1990: 165). 

Erenlerin insanüstü güçler taşıdığı inancına 

dayanan bu menkabenin benzerlerine başka 

zaman ve mekânlarda da rastlanmaktadır. 

Sözgelimi Amasya-Merzifon yatırlarından 

Fenerli Dede ve Merzifon’a yedi kilometre 

uzaklıkta bulunan Hacı Veli adlı erenin de 

kırk adamın kaldıramayacağı bir taşı tek ba-

şına kaldırıp attığı söylenmektedir (Tanyu, 

1987a: 116). Uyarlanabilme özelliğine bağlı 

olarak ve bir erenin yerine başka bir ereni 

geçirerek anlatılan efsanelerin benzerlerine 

Türk kültürünün yayıldığı bütün coğrafya-

larda rastlamak mümkündür. 

2)  Muhyiddin Baha’nın mezarının bu-

lunduğu yerden bir taş parçası alıp dilek-

te bulunulunca dilek gerçekleşmektedir 

(Ekler-I, 14). Çocuğu olmayan bir kadın bu-

radan bir taş parçası alarak bir süre üzerinde 

gezdirmiş ve çocuğu olmuştur (Ekler-I, 15). 
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Taş parçasını dilek gerçekleştikten sonra tek-

rar yerine koymak gerekmektedir (Ekler-I, 

14). Muhyiddin Abdal’a bağlı olarak anlatı-

lan menkabeler içinde yer alan “şifa verici” 

taşlar motifi nin ve inancının kökleri kamla-

ra, şamanlara uzanır. Sihrî işlevleri olduğu-

na inanılan taşlar (Caferoğlu, 1930: c. 1), ola-

ğanüstü özellikleri bulunduğuna inanılan 

kam, şaman, baksı, ozan, ocak / ocaklı, eren 

/evliya… gibi kimselerin gizemli yönleriyle 

bir araya gelince şifa verdiğine inanılan nes-

nelere dönüşürler. Bu sebeple Türk dinler 

tarihi ve inançlarında kutlu kaya/kutlu taş, 

şifalı taş önemli bir yere sahiptir (Bkz. Tan-

yu, 1987a: 3, 38-39). 

Tanyu’nun bildirdiğine göre, Balıkesir-

Edremit çevresinde bir ayazma yakınında, 

yanından su akan Şıp Dede adlı bir yatı-

ra, bilhassa kısır kadınların çocuk dilemek 

üzere gittikleri, orada horoz kestikleri ve 

akan sudan “Murat Taşı” aldıkları anla-

tılmaktadır (1987a: 119). Bursa’da, çocuk 

olur ve yaşarsa, Bursa-Gemlik arasında 

bulunan Karânî Türbesi’ne (Veysel Karânî) 

kurban adanmaktadır (Tanyu, 1987a: 128). 

Azerbaycan’da da çocuk doğurmak için 

kutlu sayılan taşlardan yararlanılmaktadır. 

Türbe, yatır yakınlarından taş alıp eve 

götürme; niyet, dilek oluncaya kadar sakla-

ma, sonra yerine bırakma gibi uygulamalar 

Balıkesir-Edremit’te (Tanyu, 1987a: 119), 

Bursa’da (Piremir Türbesi’nde) (Yalgın, 

1933: 97-98; Tanyu, 1987a: 127), İstanbul’da 

(Merkez Efendi mezarında) (Tanyu, 1987a: 

145), Ankara ve çevresinde de görülmekte-

dir (Tanyu, 1987a: 110-111). 

Türbelerden taş parçası gibi şeylerin 

alındıktan sonra bir torba içinde belde taşın-

dığı yerler de vardır (Tanyu, 1987a: 128). Bu 

taşların kendisinde bir keramet, bir kutsallık 

görülmemekte, asıl olarak yatırların etkileri-

ne inanılmakta ve bu taşlar birer araç olarak 

kullanılmaktadır (Tanyu, 1987a: 110-111). 

3) Muhyiddin Abdal’ın mezarının ya-

nında, “Küçük Tekke” denilen bir yerin 

daha olduğu anlatılmakta, orada dört köşe 

bir taşın bulunduğu söylenmektedir. Sözlü 

kaynakların verdikleri bilgilere göre, abdest 

alınır, orada niyet edilirdi: “Niyetim tuta-

caksa sağa dön!” denirdi. Niyet tutarsa taş 

sağa dönerdi (Ekler-I, 21). Edirne Selimiye 

Camisi’nin arka kapısından girilince şadır-

van ile cami arasında bulunan taşların da 

-dilekler gerçekleşecekse- döndüğüne ina-

nılmaktadır. Aynı şekilde, Edirne-Yıldırım 

semtinde bir tepe üzerinde bulunan Hıdır 

Baba ziyaretinde bulunan kara taşın üzerine 

çıkılarak niyette bulunulmakta, niyet ger-

çekleşecekse taşın sağa döneceğine inanıl-

maktadır (Tanyu, 1987a: 132-134).

4) Muhyiddin Abdal’ın, yoldan ge-

lip geçene hizmet için bir aşevi yaptığı an-

latılmaktadır (Ekler-I, 5). Rivayete göre, 

Muhyiddin Abdal’ın küçük bir kazan için-

de pişirdiği yemeği üç köyün halkı yediği 

halde bitirememişlerdir (Ekler-I, 5-6). “Az 

yiyecekle çok kişiyi doyurma” motifi ne ilk 

defa Kitab-ı Mukaddes’te rastlanmakta-

dır. Bu motif Kur’ân-ı Kerim ve hadisler-
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deki mucize motifl eri arasında da yer alır 

(Ocak, 1992a: 76). Sünnî menâkıbnâmelerde 

ve gayrı Sünnî menâkıbnâmelerde ortak 

olan motifl erdendir (Ocak, 1992a: 94). Bu 

sebeple aynı motif Menâkıb-ı Hacı Bektaş 

Velî, Vilâyetnâme-i Abdal Musa ve Efl âkî9 

ile birlikte; Menâkıbu’l-Ârifi n, Menâkıb-ı 

İbrahim-i Gülşenî ve Menâkıb-ı Kemâl 

Ümmî’de de geçmektedir (Ocak, 1992a: 77). 

5) Muhyiddin Baba, çok kısa bir süre 

içinde (bir kaç dakika/bir saat), hacca gidip 

pîrine bir yiyecek götürüp gelmiştir (Ekler-I, 

8-9). Aynı anda bir kaç yerde birden görün-

me ve mekân aşma motifl eri Sünnî men-

kabelerde de geçmektedir (Ocak, 1992a: 

81,88,93). Sözgelimi Menâkıb-ı Hacı Bektaş-ı 

Velî ve Vilâyetnâme-i Seyyid Ali Sultan gibi 

Bektaşî menâkıbnâmelerde bulunan “mekân 

aşma” motifi  Sünnî menâkıbnâmelerden 

Menâkıb-ı Sipehsalar, Menâkıbu’l-Ârifi n, 

Kerâmât-ı Ahi Evran, Menâkıb-ı İbrahim 

Gülşenî, Menâkıb-ı Kemal-i Ümmî’de de or-

taktır (Ocak, 1992a: 81).

6) Atalar kültüne bağlı inanışlardan 

bazı yansımalara Muhyiddin Abdal’a bağ-

lı olarak anlatılan menkabelerde de rast-

lanmaktadır. Sözgelimi menkabelere göre, 

Muhyiddin Abdal, ölümünden yüz yıllar 

geçtikten sonra bile bazı kimselere görün-

müştür. Çanakkale gâzisi Salim Dede, saba-

hın seher vaktinde, alacakaranlıkta Muhyid-

din Baba ile karşılaşmıştır (Ekler-I, 22). Bir 

kadın da sabah namazı kılmak için abdest 

almaya çıktığı zaman beyaz sakallı, insana 

9 Konu ile ilgili geniş bilgi için bkz. Ocak 1983: 204-
205.

benzeyen bir nurun kıbleye doğru gittiğini 

görürmüş; oradan da yukarı doğru çıka-

rak göğe yükselirmiş. Bu nurun Muhyid-

din Abdal olduğu söylenmektedir (Ekler-I, 

16). Muhyiddin Abdal’ın ölmediğine ve her 

sabah buraya gelerek abdest alıp namaz 

kıldığına inanılır. Sözgelimi Bulgaristan 

Zârâ’dan gelerek burada koruculuk yapan 

Hakkı Dede ve başka korucular, Muhyid-

din Baba’nın türbesinde bulunan ibriği her 

akşam doldurdukları halde, sabah geldik-

lerinde boş olarak bulduklarını, Muhyiddin 

Baba’nın havlusu ve pabuçlarını da yine yaş 

olarak gördüklerini söylemişlerdir (Ekler-I, 

19). 

7) Muhyiddin Abdal’ın kerametlerin-

den bir de “dua ve beddualarının gerçekleş-

mesi” motifi ne dayanır. Muhyiddin Abdal, 

kendisine kötü davrandıkları için beddua 

etmiş ve bir köy yerle bir olmuştur (Ekler-I, 

10). Ayrıca “beddua sonucu bir köyün nüfu-

sunun azalması (Küçünlü)”, “beddua sonu-

cu bir köyün on beş haneyi geçmemesi (Ha-

cılar)”, “dua sonucu bir köyün nüfusunun 

çoğalması (Büyünlü)” gibi motifl er dua ve 

bedduaların gerçekleşmesiyle ilgili menka-

beler içinde yer alır (Ekler-I, 10). 

8) Muhyiddin Abdal, türbesinin yıkıl-

masından sonra bir albayın rüyasına girmiş 

ve o albay, şairin türbesini tekrar yaptırmış-

tır (Ekler-I, 11). 

9) Başka yörelerde bir erene bağlan-

maksızın anlatılan efsanelerden bazıları çe-

şitlenerek Muhyiddin Abdal menkabeleri 

içinde de yer almaktadır. Sözgelimi “pınar-



12

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

da kaybolan tas” motifi nin bir benzeri Muh-

yiddin Abdal’a bağlanarak anlatılmaktadır. 

Bu efsane/menkabe iki mekân arasında, 

özellikle de iki ayrı yerde bulunan su ara-

sında bağlantı olduğu düşüncesine dayanır. 

Çeşitlenmelerde geçen “tas, kaval, deynek, 

kömür, saman ve çeşitli balık cinsleri iki su 

arasında bağlantı kurmamıza yardımcı ol-

maktadır. Bu iki su, iki pınar olabileceği gibi, 

iki kuyu, bir nehir ile bir pınar, bir nehir ile 

bir göl vs. de olabilmektedir. Mühim olan, 

iki su ile onların bağını ortaya çıkaracak 

olan bir nesnenin var olmasıdır” (Sakaoğlu, 

1992: 56). Muhyiddin Abdal menkabeleri 

içinde yer alan bir anlatıda ise “tas, kaval, 

değnek, kömür, saman ve çeşitli balık cins-

leri” gibi nesnelerin yerini darı almaktadır 

(Ekler-I, 18). Menkabedeki “sıtma pınarına 

atılan darının Geçginli köyündeki batak-

lıkta çıkması” motifi  bu iki su arasında bağ 

olduğu ve böylelikle Muhyiddin Abdal’ın 

kerametlerinin geniş bir alanda görüldüğü 

inancına dayanır. 

SONUÇ

Sözlü kültür kaynaklarının belleklerin-

den aktarılan, yazılı kültür kaynaklarına yer 

alan menkabeleri, din ve tasavvuf adamla-

rının gerçek hayat hikâyesi olarak kabul et-

mek doğru bir yaklaşım olmamakla birlikte, 

hakkında menkabeler anlatılan tarihî şahsi-

yetlerin hayatı araştırılırken bu menkabele-

ri tamamen yok saymak da doğru değildir. 

Sözgelimi Muhyiddin Abdal’ın memleke-

tini, soyunu, yaşadığı bölgeleri, mesleğini, 

vefatını, mezarının nerede olduğunu belir-

ten bilgiler de kendisine bağlanan menka-

belerde yer almaktadır. Bu bilgiler, ihtiyatla 

karşılanmakla birlikte, şairin tarihî şahsiye-

tini araştıracak edebiyat tarihçileri için de 

büyük önem taşımaktadır. 

Menkabelere göre Muhyiddin Abdal, 

Türkistan Türklerindendir. Türkistan’da 

kuraklık olmuş, konar-göçer hayat süren 

derviş-şairin ailesi de Anadolu’ya gelerek 

Aydın’a yerleşmiştir. Muhyiddin Abdal, 

Aydın’da doğmuş ve bir süre Aydın’da ya-

şamış olup Danişmentoğulları’nın bir beyi-

dir. Üç oğlu/kardeşi ile birlikte Aydın’dan 

Edirne’ye gelmiş ve bugün mezarının bu-

lunduğu Çöke’ye yerleşmiştir. Çocukla-

rının/kardeşlerinin adları Hacı, Sarı ve 

Süleyman’dır. Bugün Hacıdanişment, Sarı-

danişment ve Süleyman Danişment adlarını 

taşıyan köylerin kurucuları da Muhyiddin 

Abdal’ın çocukları/kardeşleridir. 

 “İri yarı, güçlü kuvvetli bir asker” oldu-

ğu da söylenen Muhyiddin Abdal, Bulgaris-

tan, Arnavutluk ve eski Yugoslavya’nın bu-

lunduğu yerlere de gitmiş ve oralarda halkı 

irşad etmiş bir alperendir. Bugün “Muhid-

din Baba Tepesi” olarak bilinen tepe, Muh-

yiddin Abdal döneminde bir kaledir. Bu 

tepe, bugün Bulgaristan sınırında, askerî 

bölge içinde yer alır. Derviş-şairin mezarı ve 

türbesi de bu tepededir. 

Gerçeklik payı bulunsa bile, menkabe-

lerde geçen bütün bilgileri mutlak doğru 

kabul etmenin doğru olmayacağını gösteren 

çeşitlenmeler Muhyiddin Abdal menkabe-

lerinde de görülmektedir. Sözgelimi Muh-
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yiddin Abdal ile birlikte Aydın’dan gelen 

üç kişinin adları bütün sözlü kaynaklarda 

aynıdır: Hacı, Sarı, Süleyman. Buna rağmen 

şu sorunun cevabı net değildir: Bu üç kişi 

Muhyiddin Abdal’ın çocukları mı, yoksa 

kardeşleri midir? 

Muhyiddin Abdal türbesinin yakının-

daki bir kayada at ve köpek ayaklarına ben-

zeyen oyuklar ile yürek biçiminde bir oyuk 

bulunması da çeşitli menkabeler anlatılma-

sına vesile olmuştur. “Yürek Kayası” adı 

verilen bu kayadaki suyun yaz-kış hiç eksil-

memesi ve yürek çarpıntısı olan kişilerin bu 

sudan içtiklerinde iyileştikleri türlü efsane-

lerle anlatılmakta ve bunun da Muhyiddin 

Abdal’ın bir kerameti olduğuna inanılmak-

tadır. Edirne’de, Selimiye Camisi’nin arka-

sındaki kabristanın kapısında bulunan taşın 

üzerindeki ayak izinin Muhyiddin Abdal’a 

ait olduğu da bir menkabede anlatılmakta-

dır. Bu menkabeye göre, halkın hep beraber 

kaldıramadığı büyük bir kayayı, Muhyiddin 

Abdal, besmele çekerek tek başına kaldırıp 

sütunların üzerine koyar. Bu sırada ayakları-

nın altındaki bir taşa da ayak izi çıkar. Men-

kabeleri dinleyenlerin Muhyiddin Abdal’a 

ait olduğu söylenen kerametlere inanmala-

rını sağlamak için bu tür maddî kalıntılar da 

“kerametin delili” olarak gösterilir. 

Bilindiği gibi, kökenleri mitolojik dö-

nemlere kadar uzanan efsaneler de sözlü 

anlatı türlerinin genelinde görülen “uyar-

lanabilme” özelliğine sahiptir. Bu sebeple 

değişik zaman ve mekânlarda yaşayan der-

vişlere bağlı olarak anlatılan menkabeler-

de ortak motifl er ve benzerlikler ve hatta 

aynılıklar görülebilmektedir. Menkabeler 

genellikle gerçek bir olguyu değil, halkın o 

dervişle ilgili algısını yansıtır. Muhyiddin 

Abdal’ın hayatı etrafında oluşan menkabe-

ler de bu derviş-şairin hayatıyla ilgili bazı 

ipuçları barındırmakta, halkın gözünde bir 

eren olarak kabul edildiğini göstermekte-

dir. Lokma götürdüğü şeyhinin yüzüğünü 

tepsiye koyması ve Muhyiddin Abdal’ın da 

tepsinin yanında yüzüğü getirip hanımına 

vermesi, onun bir saat içinde hacca gidip 

geldiğinin nişanesi olarak anlatılır ve böy-

lelikle tayy-ı zaman, tayy-ı mekân anlayı-

şından kaynaklanan bu olağanüstü duruma 

halkın inanması sağlanır.

Velîlerin kerametlerinden oluşan men-

kabelerden bir kısmının bir araya getirilmesi 

sonucu “menâkıbnâme” adı verilen yazma 

eserler ortaya çıkmıştır. Bu eserler incelen-

diğinde çok sayıda ortak motif bulunduğu 

tespit edilmiştir. “[D]eğişik tarikat çevrele-

rinde ve zamanlarda kaleme alınmış on beş 

menâkıbnâmeye dayan[an]” bir tasnife göre 

Türk menâkıbnâmelerinde bulunan motifl er 

sekiz ana başlık ve bunlara bağlı alt başlık-

lardan oluşmaktadır (Ocak, 1992a: 88-92). 

Bu tasniften yararlanarak Muhyiddin Abdal 

efsanelerindeki motifl eri de şöyle sıralamak 

mümkündür:

A) Velînin kendi vücudunda cereyan 

eden keramet motifl eri: 1. Yanındakilere 

aynı anda değişik kılıklarda görünme, 2. 

Bir anda çok uzak mesafeleri kat edebilme 

(Tayy-ı mekân), 3. Çeşitli hayvanların kalı-
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bına girme / a) Kuş (Güvercin, turna) olma, 

4. Öldükten sonra yeniden dirilmiş görün-

me, 5. Göklerde uçma, 6. Aynı anda birkaç 

yerde birden görünme, 7. Ölüm sırasında ve 

sonrasında fevkalâde hallerin zuhuru. 

B) Tabiat varlıkları ve eşya üzerinde 

cereyan eden keramet motifl eri: 1. Cansız 

varlıkları kendiliklerinden hareket ettirme, 

2. Tabiat kuvvetlerini ve olaylarını istediği 

gibi yönetme, 3. Yerden, taş veya kayadan 

su fışkırtma, 4. Cansız varlıkları konuştur-

ma, 5. Cansız varlıkları hizmetinde kullan-

ma, onlara söz geçirme. 

C) Hayvanlar üzerinde cereyan eden 

keramet motifl eri. (-)

D) Gizli şeyler üzerinde cereyan eden 

keramet motifl eri: 1. Akıldan geçenleri bil-

me, düşünceyi okuma, 2. Başka yerlerde 

vukû bulan olayları, mevcut kişileri görme, 

başkalarına gösterme. 

E) Mukaddes, insanüstü ve gizli güçler 

üzerinde cereyan eden keramet motifl eri: 1. 

Hızır ve diğer gayb erenleriyle görüşme. 

F) Biyolojik mahiyette keramet motif-

leri: 1. Kısır yaşlı kadın veya erkeği çocuk 

sahibi yapma, 2. Hastalıkları iyileştirme. 

G) Velîliğini kabul edenlere yönelik 

keramet motifl eri: 1. Bereket getirme, 2. Az 

yiyecekle çok kişiyi doyurma, 3. Başkaları-

nı ikaz edip kötülüğe, tehlikeye düşmekten 

kurtarma / a) Yanlarında olmadığı halde 

gözlerine görünerek, b) Rüyalarına girerek, 

4. Tehlike veya felâkete maruz kalanları fi i-

len kurtarma. 

H) Velîliğini kabul etmeyenlere yönelik 

keramet motifl eri: 1. Hasımlarını beddua 

ederek muhtelif şekillerde cezalandırma, 2. 

Hasımlarına korku ve dehşet verecek du-

rum ve şekillerde görünme, 3. hasımlarına 

felâket musallat etme / a) Oturdukları yer-

leri yok ederek, b) Zelzele ve yangın hâsıl 

ederek, c) yere batırarak.10 

“[B]ir velînin nasıl tasavvur edildiğini, 

nasıl fevkalâde güçlerle donanmış tabiat 

üstü bir varlık olarak görüldüğünü açıkça 

ortaya koy[an]” (Ocak, 1992a: 92) bu motif-

lerden birkaçı üzerinde kısaca bir değerlen-

dirme yapmak da yerinde olur. Sözgelimi 

küçük bir tasta bulunan az yemekle çok sa-

yıda kişiyi doyurma, bir kazan yemekle üç 

köyün insanlarını doyurduğu hâlde kazan-

dan yemeğin eksilmemesi; Hacca giden şey-

hinin canı lokma isteyince bunu hissederek 

hanımına bir tepsi lokma hazırlatıp şeyhine 

götürme, Edirne-Çöke’den bir saat içinde 

hacca gidip tekrar dönme gibi motifl erin 

yer aldığı menkabeler Muhyiddin Abdal’ın 

“fevkalâde güçlerle donanmış” bir eren ola-

rak kabul edildiğini gösteren anlatılardır. 

Aynı menkabe başka kaynak kişiler tarafın-

dan anlatılırken zamanda, yiyecekte ve şey-

he ait eşyada da çeşitlenmeler görülür. Söz-

gelimi bir saat yerine birkaç dakikada gidip 

geldiği anlatılır. Bir tepsi lokmanın yerini 

dört gözleme alır. Aynı şekilde inandırıcılığı 

10 Ahmet Yaşar Ocak’ın tasnifi ndeki başlıklar değişti-
rilmeden kullanılmış fakat Muhyiddin Abdal menka-
belerinde bulunmayan motifl er gösterilmediği için alt 
başlıklar tarafımızdan sıralanmıştır. Karşılaştırma için 
bkz. Ocak 1992a: 88-92.
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kuvvetlendirme maksadıyla söylenen yüzük 

yerine de tespih ve yüzük birlikte geçer. 

Halk anlatılarında, özellikle de efsane-

lerde/menkabelerde görülen “birinin yeri-

ne diğerinin geçmesi kuralı”na bağlı olarak 

aynı menkabelerin farklı kimselere bağlı 

anlatımlarıyla karşılaşmak mümkündür 

(Sakaoğlu, 1980: 6-7). Aynı şekilde, Edir-

ne ve çevresinde Muhyiddin Abdal’a bağ-

lı olarak anlatılan menkabelerden bazıları 

başka zaman ve mekânlarda başka kişilere 

bağlanarak anlatılır. Sözgelimi bir albayın 

rüyasına girerek türbesinin yeniden yapıl-

masını isteme, sıtma pınarına atılan darının 

Geçginli köyündeki bataklıkta çıkması gibi 

motifl erin benzerleri/çeşitlenmeleri de baş-

ka mekânlarda başka kişilere bağlı olarak 

anlatılmaktadır.11 

Bu çeşitlenmelere rağmen, menkabeleri 

anlatan kişiler Muhyidin Abdal’ın keramet-

leri olduğuna inanır. Sözgelimi doldurulan 

ibriğin boşalması ve Muhyiddin Abdal’dan 

kaldığı söylenen pabuç ve havlunun ıslak 

olması, ölümünden sonra da seher vaktin-

de “beyaz sakallı, cübbeli bir dede” şeklinde 

bazı kimselere görünme ve konuşma, nura 

dönüşerek göğe yükselme, “dualarının ve 

beddualarının gerçekleşmesi” gibi motifl er 

de Muhyiddin Abdal’ın keramet ehli bir 

eren olduğu inancına bağlı olarak menkabe-

lerde yer almaktadır. 

11 Karşılaştırma için şu kaynaklara bakılabilir: Saka-
oğlu, 1980; Ocak, 1983; Seyidoğlu, 1985; Önal, 1987; 
Ocak 1992a; Çağımlar, 1994; Ögel, 1995; Duran, 1995; 
Ergun, 1997.

“[F]evkalâde kuvvet ve kudretlerle 

mücehhez olup Tanrı’ya yakın kabul edi-

len bir şahsiyetin herhangi bir konuda -sağ 

veya ölü iken- yardımının dokunacağına 

inanılması ve bunu temin için ritüel yolla-

ra başvurulması”na (Ocak, 1992a: 6) “velî 

kültü” adı verildiğine göre yukarıda sayılan 

olağanüstü özellikler yanında şu hususlar da 

Muhyiddin Abdal’ın “velî kültü” açısından 

değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır: 

Türbeden bir taş alıp dilekte bulunma ve di-

lek gerçekleşince taşı getirip yerine koyma, 

çocuğu olmayan bir kadının türbeden aldığı 

bir taş parçasını bir süre üzerinde gezdirme-

si sonucu çocuk sahibi olması, Muhyiddin 

Baba tarafından okunduğu söylenen pınarın 

(Sıtma Pınarı) sıtma hastalığına karşı şifalı 

oluşu, Sıtma Pınarıyla aynı kaynaktan besle-

nen Geçginli köyündeki suyun oluşturduğu 

bataklıktaki çamurun romatizma tedavisin-

de kullanılması, Muhyiddin Abdal türbesi-

nin yanındaki “kan taşı” adı verilen yerde 

adak kurbanlarının kesilmesi, Muhyiddin 

Abdal türbesi yanındaki “Küçük Tekke” adı 

verilen yerde abdest alınıp dilekte bulunul-

ması, orada bulunan dörtgen taşa “niyetim 

tutacaksa sağa dön!” denilmesi ve taş ger-

çekten sağa dönerse dileğin gerçekleşeceği-

ne inanılması, vd. 

Muhyiddin Abdal’ın hayatı etrafında 

oluşan menkabeler incelendiğinde, bu men-

kabelerde genellikle İslâm öncesi inanç mo-

tifl erinin yer aldığı görülmektedir. Sözge-

limi menkabelerde görülen; 1- Dağ ve tepe 

kültü, 2- Taş ve kaya kültü, 3- Ağaç kültü, 
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4- Hastaları iyileştirme, 5- Şekil değiştirme 

ve 6- Havada uçma motifl eri, İslâm önce-

si inanç motifl eri arasında yer almaktadır. 

“Halka felâket musallat etme”, “Az yiyecek-

le çok kişiyi doyurma”, “yerden veya taştan 

su çıkarma” motifl eri ise Kitâb-ı Mukaddes 

kaynaklı motifl erdendir. 

Muhyiddin Abdal, Alevî ve Bektaşî 

çevrelerde nefesleri okunan ulu bir derviş-

şair ve menkabeleri anlatılan bir eren ol-

ması yanında, Sünnî çevrelerde de bilinen 

ve saygı duyulan bir kimsedir. Onun ha-

yatı etrafında oluşan menkabelerde, Sünnî 

menâkıbnâmelerle ortak olan motifl er de 

çokça bulunmaktadır. Muhyiddin Abdal’ın 

hayatı etrafında oluşan menkabelerde yer 

alan mekân aşma, öldükten sonra yeniden 

dirilmiş gibi görünme, yerden/taş ve ka-

yadan su çıkarma, hastalıkları iyileştirme, 

bereket getirme, az yiyecekle çok kişiyi do-

yurma, aynı anda birkaç yerde olma gibi 

motifl er Sünnî menâkıbnâmelerde de bulu-

nan motifl erdir (Ocak, 1992a: 93-95). Bunlar-

dan başka, hayvan kalıbına girme, odunları 

yanmış gibi gösterme/yanmış odunları eski 

hâline getirme, kısır kadın ve erkeği çocuk 

sahibi yapma, hasımlanma felâket musallat 

etme gibi motifl er de Muhyiddin Abdal’ın 

hayatı etrafında oluşan menkabelerde yer 

almaktadır. 

Sözlü kültür kaynaklarından derlenen 

az sayıda menkabe üzerine yapılan bu çalış-

ma Muhyiddin Abdal’ın “velî kültü” çerçe-

vesinde değerlendirilmesi gerektiğini gös-

termektedir. Türkiye’nin Trakya bölgesi ya-

nında Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk ve 

eski Yugoslavya sınırları içindeki ülkelerde 

yapılacak yeni derlemeler sonucu Muhyidin 

Abdal’a bağlı menkabelerin bir kısmı daha 

kurtarılarak yeni çalışmaların yapılmasına 

zemin hazırlanacaktır. 
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EKLER: 

I. METİNLER (MENÂKIB-I 

MUHYİDDİN ABDAL)

1- Şairimiz Aydınlı olup, 

Danişmentoğulları’nın bir beyidir. Hacı, Sarı 

ve Süleyman adlarını taşıyan üç oğlu vardır. 

Oğulları ile birlikte Aydın’dan Edirne’ye gel-

miş ve bugün mezarının bulunduğu Çöke’ye 

yerleşmiştir. Muhyiddin Baba, bugün “Mu-

hiddin Baba Tepesi” olarak bilinen kalede ya-

şarken oğulları da bugün Hacı Talaşman/Ha-

cıdanişment, Sarı Talaşman/Sarıdanişment, 

Süleyman Talaşman/Süleyman Danişment 

adlarını taşıyan birbirine yakın üç ayrı yere 

yerleşmişlerdir. Bu üç köyün adı da Muhyid-

din Baba’nın çocuklarının adlarından gelmek-

tedir [S1].

2- Muhyiddin Abdal, Orta Asya 

Türkleri’ndendir. Orada kuraklık olmuş; Ay-

dın tarafına gelmişler. Aydın’dan da buraya 

akın etmişler. Üç kardeşin üçü de buraya gel-

mişler: Hacı Danişment, Süleyman Danişment 

bir de Sarı Danişment. Bunlar Talışmanlar’mış, 

şimdi Danişment diyorlar. Köyü bunlar kur-

muşlar [S2].

3- Muhyiddin Baba, çok iri yarı, güçlü 

kuvvetli bir asker imiş. Bulgarlar Türkler’e 

saldırmasın, zulüm etmesin diye güvercin do-

nuna girerek Aydın’dan buraya gelmiş. Hacı 

Danişment, Süleyman Danişment bir de Sarı 

Danişment adlarında üç çocuğu varmış. Bu üç 

kardeş de turna olup uçarak Muhyiddin Baba 

ile buraya gelmişler [S3].

4- Çok eskilerde Muhyiddin Baba diye 

bir ermiş varmış. Muhyiddin Baba elinde bir 

yemek tası ile bir gün bir köye gidiyormuş. 

Tam büyük bir kayanın yanından geçerken atı 

birden ürkmüş; kayanın üstüne çıkmış. Bey-

girinin bacakları yarıya kadar girmiş; köpeği 

de o taşın üzerine çıkmış. Muhyiddin Baba 

yolu üzerinde, sağ tarafta bir kayada yürek 

biçiminde bir oyuk ve aynı kayada yine Muh-

yiddin Baba’nın atına ve köpeğine ait olduğu 

söylenen izler vardır. Yürek Kayası adı verilen 

kayanın içinde yaz-kış su mevcuttur. Bu su-

yun yürek çarpıntısına iyi geldiği söyleniyor 

[S4].

5- Muhyiddin Baba hazretleri, yoldan 

gelip geçene hizmet için bir aşevi yapmak is-

ter. Bu niyetle sütun ayaklarını hazırlar. Üste 

koyacağı taşı (kayayı) da hazırlar. Daha son-

ra yemek hazırlığını yapıp çevrede bulunan 

bütün insanları davet eder. Davet günü gelip 

çattığında bütün misafi rlerini ağırlar. Daha 

sonra da, ileride buradan geçeceklerin konak-

layacakları, daha rahat bir yer yapmak için 

hazırladığı sütun ayaklarının üstüne kayayı 

kaldırmalarını rica eder. Karnı doymuş olan 

vatandaşlar toplanıp taşı kaldırmayı dener; 

sonuçta başarılı olamazlar. Bunun üzerine 

Muhyiddin Baba hazretleri besmele çekerek 

taşın bir ucundan tutar; altına girer kaldırır ve 

tek başına oraya koyar. O anda ayağının altına 

gelen taşın üstüne ayak izi çıkmıştır. Üstünde 

Muhyiddin Abdal’ın ayak izi bulunan taş, şim-

di, Edirne’de, Selimiye Camii’nin arkasındaki 

kabristanın kapısında bulunmaktadır [S4].

6- Muhyiddin Baba, bir gün köy halkını 

toplamış; 2-3 tonluk kayadan ev yapacakmış. 

Bu taşlardan biri çok büyükmüş ve köy halkı 

bunu kaldıramamış. Muhyiddin Baba “Bismil-

lahirrahmanirrahim” demiş; bu taşı kaldırmış 
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ve evi yapmışlar. İşçiler yorulduğu için Muh-

yiddin Baba bunları yemeğe çağırmış. Sofrada 

küçük bir tas ve tasın içinde çok az bir yemek 

varmış. “Muhyiddin Baba bu yemek kime ye-

tecek?” demişler ama bu küçük tasta yemeği 

işçiler yemiş yemiş bitirememişler [S3, S5].

7- Muhyiddin Baba bir kazan kaynatmış. 

Bu üç köy karnını doyurmuş yine de kazan-

dan yemek hiç eksilmemiş. Muhyiddin Baba, 

Allah dostuymuş [S6].

8- Muhyiddin Baba bir saat içinde hac-

ca gidip tekrar Çöke’ye dönmüş [S7]. Şimdi 

Muhyiddin Baba’nın olduğu yerin yakınla-

rındaki dutlukta bir çiftlik varmış. Muhyid-

din Baba, genç yaşlarda buraya gelmiş. Ağa-

nın yanında çalışıyormuş. Ağa hacca gitmiş. 

Muhyiddin Baba, bir gün hanıma: “Ağam 

lokmayı çok sever, bir tepsi lokma yap da 

ağama götüreyim.” demiş. Hanım “her halde 

delikanlının canı lokma çekmiş; utandığı için 

söyleyemiyor da böyle diyor” diye düşünmüş 

ve lokma yaparak Muhyiddin Baba’ya vermiş. 

Muhyiddin Baba, bir saat içinde hacca gidip, 

ağasına lokma götürüp gelmiş. Ağa, Muhyid-

din Baba’yı karşısında görünce çok şaşırmış; 

lokmayı yedikten sonra yüzüğünü tepsinin 

içine koymuş. Muhyiddin Baba, tepsiyi hanı-

ma getirmiş. Hanım bakmış ki hacca giden ko-

casının yüzüğü tepsinin içinde duruyor. Muh-

yiddin Baba kuş olup uçmuş, lokmayı Hacc’a 

götürmüş, bir saat içinde tekrar dönmüş. Ağa 

ve hanımı Muhyiddin Baba’nın büyük bir ev-

liya olduğuna inanmışlar, herkese anlatmışlar. 

Muhyiddin Baba, bunun üzerine, kaybolmuş. 

Muhyiddin Baba’nın Bulgaristan, Arnavutluk 

ve Yugoslavya’ya gittiği, oralarda insanları ir-

şad ettiği, çok sonraları tekrar buraya döndü-

ğü söylenir [S8].

9- Burada bir eren, bir yatır varmış. Muh-

yiddin Baba da yatırın yanında çırak olarak 

hizmet ediyormuş. O yatır (ermiş) hacca gi-

diyor. Muhyiddin Baba bir gün, hacca giden 

adamın hanımına: “Yenge, Hacı Efendi göz-

lemeyi çok severdi; yap da ona götüreyim” 

diyor. O hanım, Muhyiddin Baba’nın karnı 

doymamış da bu yüzden istediğini sanıyor. 

Bir çıkıya dört tane gözleme koyarak veriyor. 

Çıkıyı alan Muhyiddin Baba kayboluyor. Hacı 

Efendi namaz kılarken Muhyiddin Baba onun 

yanına varıyor. Namazı kıldıktan sonra: “Yen-

ge bu gözlemeleri sana gönderdi” diyor. Hacı 

Efendi gözlemeleri yiyor; Tesbihi ile yüzüğü-

nü Muhyiddin Baba’ya hediye ediyor. Muh-

yiddin Baba tekrar Çöke’ye dönüyor. Hacı 

Efendi’nin hanımı tesbih ile yüzüğü görünce 

Muhyiddin Baba’nın bir eren olduğuna inanı-

yor. Çünkü Muhyiddin Baba’nın Hacca gidip 

gelmesi birkaç dakika sürüyor. Hacı Efendi 

hacdan dönünce, kendisini ziyaret edenlere: 

“Siz Muhyiddin’i ziyaret edin. O benden daha 

derin bir evliyadır.” diyor. Hacı Efendi öldük-

ten sonra Muhyiddin Baba onun yerine geçi-

yor [S5].

10- Muhyiddin Abdal, iyiliği kötülüğü 

öğrenmek için köyleri tek tek gezmiş ve bir 

köye geldiğinde bakmış ki düğün oluyor. Köy 

halkı kazanlarla yemek pişiriyormuş. Bunlar-

dan bir parça yemek istemiş. Köy halkı bunu 

kovmuş. Arkasından Muhyiddin Abdal bed-

dua etmiş. Muhyiddin Abdal köyden ayrılır 

ayrılmaz köy birden kaybolmuş, yani köy 

yerin dibine batmış. Muhyiddin Abdal, bu 

sefer Küçünlü’ye gitmiş. Onlardan da iyilik 

beklemiş bulamamış. Sonra arkasından “Kü-

çünlü küçüldükçe küçülsün” demiş. Bu sefer 
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Büyünlü’ye gitmiş. Kazanın içine fare düşür-

müş. Bu insanlar bunu hoşgörüyle karşılamış-

lar. Muhyiddin Abdal, “Büyünlü büyüdükçe 

büyüsün” demiş. Daha sonra Hacılara gitmiş, 

onlar iyi karşılamamışlar. Bunlara da “Bu köy 

on beş haneyi geçmesin” demiş. Dediklerinin 

hepsi olmuş [S9].

11- Orman Yangın Bekçisi olarak 1970 

yılında işe girdim. Muhyiddin Baba’nın orda 

bir yatırı vardı. Bizim çocukluğumuzda ya-

tırın üstünde kubbe vardı. Taştan bir kapısı, 

taştan bir cami (penceresi) vardı. Buraya hava 

emniyetinden sorumlu askerler geldi; yatırın 

tepesindeki kubbeyi açtılar. Aradan zaman 

geçtikten sonra bir gün, sivil olarak, bir albay 

geldi; “Bu yatırın etrafını yaptıracağım” dedi. 

Muhyiddin Baba, o albayın rüyasına girmiş. 

Pirket getirdiler; taş getirdiler. Burayı tekrar 

yaptırdılar. Albay bana, “Sen burada elinden 

geldiği kadar Kur’an okut; buraya göz kulak 

ol!” dedi. Ben hizmet ettim. Güzel çiçekler 

ekerdik [S5].

12- Tekkede bir çiftlik varmış. Çiftlik sa-

hibinden izinsiz kimse oradan odun kesemez-

miş. İzinsiz odun kesen olursa Muhyiddin 

Baba o adamın rüyasına girermiş. Vaysal’dan 

iki kişi gelmiş tekkenin oradan bir ağaç keserek 

götürmüş. Evinin damının üstüne lâzımmış. 

Muhyiddin Baba o adamın rüyasına girmiş: 

“O ağacı çıkar evinden, yerine götür. Yoksa 

o ağaç gibi senin de boynun kesilecek!” diye 

defalarca söylemiş. O zaman ihtiyat askeri 

varmış. Ağacı kesen adam ile başka bir adam 

Vaysal’dan gelirken o sırada Bulgaristan’dan 

eşkiyalar gelmiş; hayvanları götürmeye ça-

lışırlarmış. Bu iki adamı askerler eşkıya zan-

nediyorlar. “Atın silâhları biz candarmayız!” 

diyorlar. Yanındaki adam silâhını atıyor ama 

ağaç kesen adam atmıyor. İhtiyat askerleri 

onu vuruyor, adam orada ölüyor. Muhyiddin 

Baba’nın sözünü dinlemediği için öldüğü söy-

leniyor [S8, S2].

13- Bir adam tekkedeki çiftlikten, izin 

almadan, dal arabası yükletmiş. Kuru dal-

ları, odunları toplamış; yükletmiş. Gidiyor 

Sattaosman’a. Sattaosman’a giderken ona bir 

hayâlet çıkmış: “Nereye gidiyorsun? Çiftlik 

sahiplerini gör, ondan razılığını al; öyle git! 

Yoksa gidemezsin!” demiş. Adam gene çekilip 

gidiyor. Giderken araba arkadan bir ateş alı-

yor. Har har (alev alev) öyle yanıyor odun ara-

bası. Adam hemen hayvanlarını boyunduruk-

tan alıyor; doğru köyüne kaçıyor. İki-üç gün 

sonra birisi gelip o adama: “Yav, fi lan yerde 

-Asmalıkaltı derler o muhite- Asmalıkaltı’nda 

bir araba duruyor; odun yüklü.” diyor. Araba-

sı yanan adam: “Benim arabam yandı” diyor. 

Gidip bakıyorlar ki o adamın arabası olduğu 

gibi duruyor. Adam gidiyor, çiftlik sahiple-

rine üç-beş kuruş para veriyor; razılık alıyor. 

Odun yüklü arabasını alıp gidiyor [S8].

14- Muhyiddin Baba’nın oradan bir taş 

alırlarmış; dilekte bulunurlarmış. Dilekleri 

gerçekleşince o taşı geri getirip yerine korlar-

mış [S3].

15- Muhyiddin Baba yatırından bir taş 

parçası alan kimsenin dileği kabul edilirmiş. 

Çocuğu olmayan kadın buradan bir taş parça-

sı alarak bir süre üzerinde gezdirmiş ve çocu-

ğu olmuştur [S7].

16- Annem sabah namazı kılmak için ab-

dest almaya çıktığı zaman beyaz sakallı, insa-

na benzeyen bir nurun kıbleye doğru gittiğini 
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görürmüş. Oradan da yukarı doğru çıkarmış; 

göğe yükselirmiş. Bu nurun Muhyiddin Baba 

olduğu söylenmektedir [S3].

17- Muhyiddin Baba Tepesi’nde “Sıt-

ma Pınarı” adı verilen bir şifalı su vardır. Bu 

sudan kim içerse bir daha sıtma hastalığına 

yakalanmaz. Bu suyun başında Muhyiddin 

Baba okuyup dua ettiği için su şifalı olmuştur 

[S10].

18- Muhyiddin Baba’nın orda bir çukur 

var. Buraya Sıtma Pınarı denir. Oradaki su ta 

Geçginli köyüne gidermiş. Bu pınar kuruyun-

ca su Geçginli’ye gidermiş. Geçginli’de bir ça-

mur var. Bu çamur, Sıtma Pınarı’nın kuruma-

sından sonra ortaya çıkar. Romatizmalılar ora-

ya giderdi. Hâlâ giderler. İnsanların boynuna 

kadar bataklık olur. Kuyunun başındaki meşe 

ağacının dalına çapıt bağlarlar. Denemek için 

Sıtma Pınarı’na darı atmışlar, o darı Geçginli 

köyündeki batakta ortaya çıkmış [S6].

19- Bulgaristan Zârâ’dan gelme Hakkı 

Dede burada koruculuk yapıyordu. Muhyid-

din Baba’nın türbe evi o zaman yıkılmamıştı. 

O evde abdest almak için ibriği doldururmuş. 

Akşam ibriği dolu olarak orda bırakır evine 

gidermiş. Sabah gelirmiş ki ibrik boş ama kim-

se yok. Muhyiddin Baba’nın papucu ve havlu-

sunu da ıslak görürmüş. Muhyiddin Baba’nın 

buraya gelerek abdest alıp namaz kıldığına 

inanılırdı [S2].

20- Muhyiddin Baba’nın kan taşı vardı. 

Orada kurban kesilirdi. Hâlen kesenler olur. 

Bundan 65 sene evvel kesilen hayvanlar ora-

daki korucuya bırakılırdı. Korucuya para bile 

verirlerdi. Şimdi kesilen hayvanların etini fa-

kirlere veya askerlere verirler [S2].

21- Muhyiddin Baba’nın yanında, Küçük 

Tekke denilen bir yer daha vardı. Orada dört 

köşe bir taş vardı. Abdest alınır orada niyet 

edilirdi: “Niyetim tutacaksa sağa dön!” de-

nirdi. Niyet tutarsa taş sağa dönerdi. Ben de 

gördüm. Şimdi bir şey kalmadı, hepsi bozuldu 

gitti [S2].

22- Muhyiddin Baba’nın ruhu dolaşır-

mış. Çanakkale gazisi Salim Dede, sabahın 

seher vaktinde, alacakaranlıkta Muhyiddin 

Baba ile karşılaşmış. Muhyiddin Baba beyaz 

sakallı, cübbeli bir dede imiş. Üç kere Salim 

Dede’nin arkasını sıvazlamış: “Yokluk yüzü 

görme!” demiş ve kaybolmuş. Benim baba-

annem anlatırdı [Şenol Kurtdere, 36 yaşında, 

ilkokul mezunu, Drl. tarihi: 9 Kasım 1996, Drl. 

yeri: Hacıdanişment- Lalapaşa-Edirne].
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1Caner IŞIK2

ÖZ

İnançlar, farklı kişiler tarafından farklı 

şekilde deneyimlenerek anlam kazanır. Her 

dini inanç, kendi bulunduğu yeri ilâhi plan-

da ilâhi olana daha yakın varsayar. Bu yakın-

lık kendi inanç öğelerini kabul etmekle öte-

kinden farklı olduğunu, “seçilmiş” olduğu-

nu kabule kadar gider. Bu anlamda Aleviler 

“Güruhu Nâciye’den”3 (Nâciye soyundan-

Makale geliş tarihi: 21.08.2015 • Makale kabul tarihi: 30.11.2015 

1 The only community which is saved and blesses by 
Allah.

2 Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-
Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

3 Gurühu Nâciye kavramı halk arasında Güruhu Naci 
olarak da kullanılır, biz Gurühu Nâciye ifadesini te-
miz soy, arınmış sürek ve Nâciye’den türeyen soy 
anlamında kullandık. Gürühu Nâciye ifadesinin dilin 
kullanımda tasarrufa eğilimli olması prensibine bağlı 
olarak, zamanla kısalarak Gürühu Naci adlandırma-
sına dönüştüğünü söyleyebiliriz. Özellikle Alevi de-
yişlerinde Güruhu Naci kısaltmasının kullanılmasının 
en önemli sebebi bu işlevselliktir. Gürühu Nâciye ad-
landırmasının tarafımızdan tercih edilmesinin sebebi; 
Gürühu Nâciye ifadesinin hem Alevi anlatılarına hem 
de inancın genel mantığının aktarılmasına uygun ol-
duğunu düşünmemizdir. 

temiz topluluktan) geldiklerine inanırlar. 

Güruhu Nâciye kabulü, İslam içindeki bir-

çok ekolün Fırka-ı Nâci anlayışına benzese 

de Alevilikte kabul ediliş biçimi farklıdır. 

Alevi teolojisi içinde temel bir unsur olan bu 

inanç; ruhsal kökeni olan, gerekçeleri men-

kıbe ve deyişlerle süslenen ve günümüzde 

Aleviler arasında yoğunlukla kabul edilen 

bir inançtır. Aleviliğin İslam’ın içinde/dı-

şında olmasına ilişkin tartışmalar gerek et-

nik temelde yapılan ayrıştırmalar, hep bu 

ruhsal “seçkinlik” bağlamı ile ilişkilidir. Bu 

anlamıyla Güruhu Nâciye’yi anlamak, Ale-

vilerin dünyayı anlama ve algılama biçimi-

ne kapı aralamak demektir. Makalemiz, söz 

konusu inancın verilerinden hareket ederek, 

Güruhu Nâciye üzerine yapacağı belirleme-

lerle Alevi inancı üzerine herkes için anlaşı-

labilir saptamalar yapmaya çalışacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Güruhu Nâciye, 

Alevilik, Seçkinlik, Ruhsallık. 

ABSTRACT

Beliefs are attached their own mean-

ings through different experiences of differ-

ent people. Every religious belief assumes 

GÜRUHU NÂCİYE’DEN ALEVİLİĞE

THE IDEA OF ‘GÜRUH-U NÂCİYE’1 TO ALEVISM
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closeness to what is known as the heavenly 

sphere. Such a closeness implies an idea of 

being different and/or ‘blesssed’ by accept-

ing its own elements of belief. In this con-

text, Alevi people believe that they come 

from the lineage of ‘Güruhu Nâciye’ (the 

only community which is saved and blesses 

by Allah). Although such an assumption of 

‘a community glorifi ed by Allah’ resembles 

the idea of Fırka-ı Naci (the idea of redemp-

tion in Sunni Islam), the way in which the 

former is accepted in Alevi belief system is 

different. This idea, which is an essential el-

ement in Alevism, is strongly believed by 

Alevi people who accept it as a having spiri-

tual roots revealed in various different tales 

and folk poems. The debates about accept-

ing Alevism within/outside of Islam as well 

as the arguments developed around the eth-

nicity problem are all related with such an 

idea of being ‘blessed’. In this sense, under-

standing the idea of being ‘blessed’, would 

help us to enlighten the way in which one 

should perceive Alevi people’s beliefs. This 

article aims at clarifying conceptions on Ale-

vi belief system by framing the evaluations 

in terms of the theme of ‘blessed people’ 

based on the specifi c data. 

Keywords: Güruhu Nâciye, Alevism, 

Blessed, Spirituality.

 Hak Muhammed Ali’dendir aslımız

Güruhu Nâci(ye)’den gelir neslimiz4

GİRİŞ

Seçilmişlik ve seçkinlik birçok inanç ev-

reninin kendini gerekçelendirdiği kavram-

lardır. İnsan “doğru” olanın yanında yer al-

dığını kabul ederek hakikati bilen ve bilme-

yenler arasında bir yerde kendini konum-

landırır. Bu anlamıyla seçkin olmak, kültürel 

dünyamızda nasıl tanımlanmaktadır, dini 

anlamda seçkinlik var mıdır, İslam’a göre 

seçkinlik ve soyluluk var mıdır, Alevilik bu 

seçkin anlayışın içinde nerede yer almakta-

dır? Bu ve benzeri soruların öncelikli olarak 

ortaya konması ve cevaplanması gerekmek-

tedir. 

Birçok kültüre göre, kültürü oluşturan 

kodları benimseyen insanlar için kendi kül-

türü diğerlerine göre daha kıymetlidir. Bu 

kıymetlilik ötekine karşı kendini gerçekle-

meyi kolaylaştırırken, kendisinin de seçil-

miş olduğu anlayışını paylaştırır. Bu şekil-

de kişi ait olduğu gruba daha sıkı bağlarla 

sarılır. Dinsel anlamda bütün inanç yapıları 

bu seçkinliğe vurgu yapar. Seçkinliğin soy 

zincirine vurgu yapan asilzadelikten, erde-

me vurgu yapan inançlara kadar birçok çe-

şidi vardır. Bu seçkinliklerin hepsi, bütün 

inançlar içinde farklı düzeylerde de olsa gö-

rülür. Çünkü dinler kendi vaaz ettikleri ha-

kikatleri, içinde bulunulan kültürel ortama 

4 Gaziler Ovacığı yöresinde erenler arasında dillendi-
rilen kimden derlendiği bilinmeyen ama zihnimizde 
kalmış bir beyit.
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bağlı olarak uygulayan sistemlerdir. Farklı 

uygulamalar farklı seçkinlik biçimlerini kar-

şımıza getirebilir. Bu anlamıyla bütünden 

özele doğru giderek seçkinlik meselesini 

anlamak ve konuyu Alevilerdeki Güruhu 

Nâciye inancına getirmek mümkündür. Bu-

nun için makalemiz boyunca öncelikle seç-

kinlik kavramlarının üzerinde durulacak 

daha sonra Sünni İslam içindeki fırka-i Nâci 

anlayışı ortaya konulacak, bu anlayışın söz 

konusu kültürel ortamı hakkında bazı belir-

lemeler yapılacaktır. Bu belirlemeler yapıl-

dıktan sonra Alevi anlatılar içinde yer alan 

Güruhu Nâciye inancından bahsedilip, yol 

içindeki anlamı üzerinden belirlemeler ya-

pılarak olası kültürel dünya analiz edilmeye 

çalışılacaktır. Sonuçta; Alevi şiirlerinde ve 

anlatılarında yoğunluklu olarak dile getiri-

len Güruhu Nâciye kabulü ile Alevi teolojisi 

arasında bağ kurularak gündelik yaşamda 

karşılaştığımız dinsel veya siyasi birçok tar-

tışmanın nasıl bir inanç içinde anlaşılması 

gerektiği hakkında ipuçları verilmeye çalı-

şılacaktır. 

Makalemizde yukarıda belirtilen an-

lamlı sıra içinde konu analiz edilecektir. 

Alevi teolojisinden hareket ederek, herhan-

gi bir Alevinin dini ve etnik ayrım konula-

rına nasıl baktığı hususunda yol gösterecek 

bilgiler verilecektir. Günümüzde Alevilerin 

sınıfl andırılmaktan ziyade anlaşılmak gibi 

temel bir probleminin olduğu kabul edile-

rek, makalenin bu problemi anlamaya katkı 

sunması hedefl enmektedir. 

Kavramlar; İslam, Seçkinler, Ehl-i 

Beyt ve Lanetliler.  

Benzerleri arasında niteliklerinin yük-

sekliğiyle göze çarpan; üstün, mümtaz, gü-

zide, mütena, elit5 anlamlarına gelen seçkin, 

anlamını içinde yer aldığı, kendine benze-

yenlerin olduğu bir gruptan alır. Başka bir 

anlamda seçkinin olabilmesi için sıradan, 

vasat ve ortalama olanın da olması gerekir. 

Seçkinlik zorunlu olarak nitelikte bir üstün-

lüğe işaret eder. Topluma nizam vermeye 

çalışan her kişi bu anlamda topluma nizam 

vermek isteği ile seçkin olur. Çünkü kendisi-

nin dışında topluma bir değer katmak hede-

fi ni gütmektedir. Bu hedef zorunlu olarak, 

olan bir şeyin devamı değil, olması gereke-

nin oldurulmasına yöneliktir. Bu anlamda 

dünya tarihindeki bütün dinsel ve siyasi 

hareketlerin başlangıcı hep “seçilmiş”lerin 

tarih sahnesinde etkin olmasıyla gerçekleş-

miştir. Buradaki seçilmeyi, kişinin öz varlı-

ğından gelen isteğin toplum tarafından kar-

şılık bulması olarak da anlayabiliriz. Bu ko-

nuda kutsal kitaplar bir seçilmişler hikâyesi 

anlatır. Eski Ahit (Tevrat6) neredeyse bir soy 

zincirinin hikâyesini seçilmiş bir soy bağla-

mında anlatır. Bu seçilmişliğin gerekçeleri-

ni, zorluklarını ve niçin böyle bir süreç iz-

lendiğini aktarır. Sonuçta sadece Eski Ahit’e 

inananlar söz konusu soy ile olan bağları 

sebebiyle kendilerini soyca seçkin sayar ve 

vaat edilen günlere kadar soyunu korumayı 

5 TDK Türkçe sözlük 2010, s.1928

6 Burada Kitabı Mukaddes’in ilk bölümünden bahse-
dilmektedir, Tora(h), Sefer Yezirah ve Süleyman kita-
bı gibi ayrı metinlerden bahsedilmemektedir. 
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görev sayar. Yeni Ahit (İncil) ise seçilmiş-

liği, Tanrı’ya iman edenler bağlamında bir 

seçilmişliğe dönüştürür ve buradaki seçkin-

lik iradi ve ruhsal bir bağlama karşılık ge-

lir. Daha sonraları Tanrıya bağlılığın anlamı 

kiliseye bağlılığa dönüşür ve kilise, Tanrı 

adına kendi seçkin konumunu inşa eder. İs-

lam ise bu seçkinlik konusunda iki anlayışı 

da taşıyan bir yapı arz eder. Bir yandan soya 

önem verir ve şöyle der; 

“İşte bunlar, Adem’in ve Nûh ile be-

raber (gemiye) bindirdiklerimizin soyun-

dan, İbrahim’in, Yakub’un ve doğru yola 

iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine 

nimet verdiğimiz nebîlerdir. Kendilerine 

Rahman’ın âyetleri okunduğu zaman ağ-

layarak secdeye kapanırlardı” (Meryem / 

58).

“Şüphesiz, Allah, Adem’i, Nûh’u, İbra-

him ailesini (soyunu) ve İmran ailesini (so-

yunu) birbirinden gelmiş birer nesil olarak 

seçip âlemlere üstün kıldı. Allah her şeyi 

hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir” (Al-i 

İmran / 33-34).

Diğer yandan imanla kurtuluş ve seçil-

me imkânını sunarak ruhsal bir seçilmişliğe 

işaret eder. Şöyle ki: 

“İman edip de imanlarına zulmü (şirki) 

bulaştırmayanlar var ya; işte güven onların 

hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da on-

lardır. İşte kavmine karşı İbrahim’e verdiği-

miz delillerimiz. . . Biz dilediğimiz kimsenin 

derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki Rabbin 

hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilen-

dir. Biz ona İshak’ı ve Yakub’u armağan et-

tik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce 

Nûh’u da hidayete erdirmiştik. Zürriyetin-

den Dâvud’u, Süleyman’ı, Eyyub’u, Yûsuf’u, 

Mûsâ’yı ve Hârûn’u da. İyilik yapanları 

işte böyle mükâfatlandırırız. Zekeriya’yı, 

Yahya’yı, İsa’yı, İlyas’ı doğru yola erdir-

miştik. Bunların hepsi salih kimselerden idi. 

İsmail’i, Elyasa’ı, Yûnus’u ve Lût’u da hida-

yete erdirmiştik. Her birini âlemlere üstün 

kılmıştık. Babalarından, çocuklarından ve 

kardeşlerinden bir kısmını da. Bütün bunla-

rı seçtik ve bunları dosdoğru bir yola ilettik. 

İşte bu, Allah’ın hidayetidir ki, kullarından 

dilediğini buna iletip yöneltir. Eğer onlar 

da Allah’a ortak koşsalardı bütün yaptık-

ları boşa gitmişti. Onlar kendilerine kitap, 

hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimse-

lerdir. Eğer şunlar (inanmayanlar) bunları 

tanımayıp inkâr ederlerse, biz onları inkâr 

etmeyecek olan bir kavmi, onlara vekil kıl-

mışızdır” (En’am / 82-89).

“Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa 

düşmeyin!” diye Nûh’a emrettiğini, sana 

vahyettiğini, İbrâhim’e, Mûsâ’ya ve İsâ’ya 

emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin 

kendilerini çağırdığın şey, Allah’a ortak ko-

şanlara ağır geldi. Allah ona dilediğini seçer. 

İçtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştı-

rır” (Şura / 13).

“Kendini bilmeyenden başka İbrahim’in 

dininden kim yüz çevirir? Ant olsun, biz 

İbrahim’i bu dünyada seçkin kıldık. Şüp-

hesiz o ahrette de iyilerdendir” (Bakara / 

130).
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Seçkinlik İslam inancı içinde hem Yahu-

dilik gibi bir soy bağı sürecine karşılık gelir 

hem de Allah’a imanla oluşan irade beyanı 

ile ruhsal bir seçilmişliğe karşılık gelir. Bu-

rada seçilme işinin tamamen Allah’a özgü-

lendiği unutulmamalıdır. Kul yapıp ettik-

leri, ortaya koyduğu samimi iradesi ile bu 

seçilme durumunun ortamını yaratır. Fakat 

seçilme potansiyelini kendinde oluşturan 

kulun durumu, Allah’ın seçmesi ve hidayeti 

ile tamamlanır. Kul kendince gereken bütün 

potansiyeli gerçekleştirse bile Allah’ın seç-

mesi olmadan süreç tamamlanmaz. 

Seçkinlik İslam adına konuşan her gru-

bun vurguladığı ve kendi durduğu yerden 

kendisini gerekçelendirdiği bir konu ol-

muştur. İslam’da Ehl-i Beyt, Şia’da imamet, 

Aleviler de ise evladı resul dedeler kabulü, 

bu seçkin soy anlayışı ile ilişkilidir. Bunun-

la birlikte, ruhsal bir mertebeye ermiş, ev-

liya olan, gerçek kabul edilenler ise ruhsal 

seçilmişlik ve “kevser suyu içmişlikle” an-

lamlandırılmıştır. Buradan da anlaşıldığı 

üzere İslam inancında Allah tarafından be-

lirlenmiş bir seçkinlik durumu vardır ve bu 

seçilmişlerin, rotasından çıkmış insanlığa, 

Hakk’a dair bir yön çizme görevi vardır. İşte 

bütün problem de burada çıkmaktadır. Can 

alıcı sorular şunlardır: Seçilmiş birileri varsa 

kim seçilmiştir, seçilmişler bilinebilir mi ve 

seçilmek mümkün ise seçilmek için ne yap-

mak gerekir?

Yukarıdaki sorulara İslam içinde verilen 

farklı cevaplar, farklı yorumların ve fark-

lı duruşların ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Kuran’ın belirttiği ve peygamberin yapıp et-

tikleri delil gösterilerek, her yorum kendisi-

ni seçkin göstermeye çalışmış hatta durduğu 

yeri seçkinlerin yeri olarak tanımlamıştır. Se-

çilmişliğin belirleyicisi Allah olduğuna göre 

Allah’ın ana prensiplerine uyan yani sünne-

tullaha (evrensel prensiplere) uyan seçilme 

potansiyeline sahiptir anlayışı yaygın olarak 

kabul edilmiştir. Allahın lanetlediği, olması-

nı kesinlikle yasakladığı şeyleri yapanlar ise 

seçilme şansını tamamen kaybetmiştir. Bu 

anlamıyla seçilmişliği İslam açısından anla-

manın en kolay yolu, seçilmiş olanda bulun-

mayacak özellikleri tespit etmektir. Bunlar, 

Kuran’da lanetlenmiş davranışların tespiti 

ile açıkça görünür olmaktadır. Bu özellikler 

şöyle özetlenebilir; 

“Ayetleri gizleyenler (2/159), yalan 

söyleyenler (3/61), zalimlik edenler (3/87, 

7/44), cumartesi yasağına riayet etmeyen-

ler (4/47), put ve tağutları destekleyerek 

“Bunlar müminlerden daha doğru yolda-

lar” diyenler (4/51-52), sözünden dönenler 

ve Allah’ın kelimelerini orijinalinden de-

ğiştirenler (5/13), maymun iştahlı ve do-

muz karakterli olanlarla şeytana tapanlar 

(5/60), her defasında savaş çığırtkanlığı ya-

panlar (savaş için ateş yakanlar), yeryüzün-

de bozgunculuk çıkaranlar ve “Allah’ın eli 

bağlıdır” diyenler (5/60), isyan edenler ve 

hadlerini aşanlar (5/78), erkek ve kadınlar-

dan kâfi rlik ve münafıklık edenler (9/68), 

Rablerini inkâr edenler (11/99), akıl dışılığa 

dayalı Firavun düzenlerini destekleyenler 

(11/97-99), eşlerine zina iftirasında bulun-

duğu halde dört şahit getirerek bunu ispat 
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edemeyenler (24/7), iffetli mümin kadınlara 

zina isnat edenler (24/24), yeryüzünde hak-

sız yere büyüklük taslayan ve insanları gü-

naha çağırmak için çete kuranlar (42/39-42), 

Allah ve resulünü incitenler (33/57), kötü 

haberler yayıp ortalığı karıştıranlar (33/61), 

münafıklık yapanlar, Allah’a şirk koşanlar 

ve Allah hakkında kötü zanda bulunanlar 

(48/6), müminleri yakmak için hendek ka-

zıp içinde alevli ateş yakanlar (85/5)”7 

Burada belirtilen özelliklerden hareket-

le İslam toplumunun doğruluk, adalet ve 

iman ile temel bir yapı oluşturması gerek-

tiği ve bu yapının, akıl ile yükselip ahlak ile 

birbirine kenetlenerek, olması gereken hale 

bürüneceği söylenebilir. Yukarıdaki özellik-

lerin hepsi Peygamber döneminde, Kuran’ın 

muhatabı olan toplumda olabildiği oranda 

yaşanmış ve gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 

Fakat ana prensipler belli olsa da uygulama-

da birçok eksiklik yaşanmış hatta bu eksik-

likler daha sonra, din içinde dinin prensip-

leri gibi bile anlaşılmıştır. Arap toplumunun 

birçok geleneği, dini gereklilik olarak kabul 

edilip, toplumların kültürel hayatına hâkim 

olmuştur. Bu anlamıyla, lanetlenen davranış 

üzerinden bir zihniyet durumun tespitini 

yapmak önemlidir. Çünkü lanetlenen dav-

ranışlar seçkinliğin tam zıddı özellikleri ile 

İslam’ın karşıtını gözler önüne serer. Seçil-

mişlik ve lanetlenmişlik üzerinden İslam’ın 

ve bu anlamıyla bütün peygamberlerin asıl 

7 İhsan Eliaçık’ın lanet kavramını Kuran’da geçtiği 
yerlere dayanarak değerlendirilmesinden yararla-
nılmıştır. http://www. ihsaneliacik. com/2013/12/
kuranda-lanet-var-mi. html Erişim tarihi: 04. 04. 2014.

amacını ve bu amacın tersine çalışan zih-

niyeti (seceretül melune-lanetli soy8) tespit 

etmek mümkün gözükmektedir. İslam tari-

hi içinde lanetlenmiş soy olarak zikredilen 

“Muaviye” üzerine yapılmış şu tespiti, bu 

açıdan değerlendirmek gerekir; 

“İslam’ın erken dönem diplomasisinin 

önemli isimlerinden biri ve aynı zaman-

da saygın bir fıkıh bilgini olan Ebu Hamza 

el-Hâricî (ölm 130/747) İslam’ı yozlaştıran 

Emevî krallığının kurucusu Muaviye’nin 

yönetimini ve kişiliğini anlatırken, hem Al-

lah ile aldatmaya hem dinci siyasetleri tanı-

mamıza yardımcı olan muhteşem bir tespit 

yapmaktadır. Şu ibret dolu sözleri söylüyor: 

Hz. Peygamber tarafından hem kendisi hem 

de babası lanetlenmiş bir adamdı. Allah’ın 

kullarını havel, Müslümanların mallarını 

düvel, Allah’ın gönderdiği dini değel yaptı, 

sonra da yok olup gitti. Bizi burada ilgilen-

diren, Muaviye değil Ebu Hamza’nın sözün-

deki ürpertici ilkesel gerçektir. Bu ürpertici 

gerçeği görmek ve gereken dersi çıkarabil-

mek için Ebu Hamza’nın kullandığı üç kilit 

kelimeyi tanımamız gerekiyor: Havel, dü-

vel, değel. İşte bu kelimeler İslam’ı Cenab-ı 

Hakk’ın gönderdiği din olmaktan çıkarıp 

bir siyasal, ırksal, ekonomik bir sömürünün 

kutsal aracı haline getiren zihniyet ve soyun 

(Kur’an bu zihniyet ve soya ‘lanetlenmiş 

8 Haydar Kaya, Kuran-ı Kerim üzerine yaptığı araştır-
malara dayanarak, 1990’lı yıllardan günümüze kadar 
çalışmalarında ve konferanslarında seceretül melune 
diye ifade edilenin Ümeyye oğulları olduğunu iddia 
etmiştir. Söz konusu iddia daha sonra Yaşar Nuri Öz-
türk tarafından lanetli soy adlı bir çalışma olarak siste-
matik bir biçimde incelenip gerekçelendirilmiştir.
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zihniyet-soy’ diyor) kimliğini açığa çıkar-

makta ve gelecek zaman boyutlarına ışık 

tutmaktadır” (Öztürk, 2008: 30). 

Seçilmişliğin tersi olan lanetlenmişlik 

bir inancın en alt seviyesi olsa gerektir. Bu 

anlamıyla, bütün seçkinlik söylemleri ve la-

netlenmişlik söylemleri farklı gruplar tara-

fından seçilmişliklerini kanıtlamak için kul-

lanılmıştır. İslam tarihinde birçok grup ken-

dilerini seçilmiş göstermek için bazı özellik-

leri öne çıkarıp, temel özellikleri görmezden 

gelebilmiştir. Söz konusu süreç içinde İslam 

tarihinde gücü elinde bulunduranlar, ikti-

darlarını korumak için dini, ihtiyacına göre 

şekillendirmeyi tercih etmiş ve saltanatını 

seçilmişliği vurgusu ile gerekçelendirmek 

istemiştir.9 Bu tarz siyasal seçkinlerin karşı-

sında olan gruplar ise seçilmişliğe daha ruh-

sal bir mana verip, seçilmişe uygun ahlaka 

ve Allah’ın yasalarına uyarak yaşamayı ter-

cih etmiştir. İslam tarihi içinde Ehl-i Beyt’in 

çektikleri; velilerin, erenlerin karşılaştıkları 

güçlükler hep bu paralelde gelişmiştir. Bu 

anlamıyla sanki peygamberden sonra ola-

caklar bir kehanetle ortaya konulmuş ve Al-

lah peygamber vasıtasıyla-ayetiyle, inanan-

ları uyarmıştır. 

“Allah’ın, iman edip hayra ve barışa 

yönelik iyi işler yapanlara müjdelediği, işte 

budur. De ki: “Ben, buna karşılık sizden, 

Ehl-i Beyt’imi sevmeniz dışında bir ücret is-

temiyorum.” Kim bir iyilik/güzellik üretir-

9 Hepsindeki ortak ifade, “hepinizin üstündeki yö-
neticiyim demek ki Allah benim yönetici olmamı is-
tiyor” şeklindedir. 

se onun için, o ürettiğine bir güzellik daha 

ekleriz. Çünkü Allah Gafûr’dur, çok affeder; 

Şekûr’dur, iyiliğe karşılık verir/teşekkür 

eder.” (Şura / 23) demiştir. 

Seçkinlik burada iki anlamıyla Ehl-i 

Beyt’te şekillenmiştir.10 Ehl-i Beyt İslam 

inancında hem soy olarak seçilmiş bir soya 

işaret etmiş; onlara sadakayı, her türlü ada-

letsiz ve doğruluktan uzak eylemi yasak et-

miş hem de karmaşanın olduğu dönemlerde 

ümmete yol gösterici birer kılavuz olmaları 

emredilmiştir. Bu durumdan dolayı İslam 

tarihinde hem Ehl-i Beyt’i tanımama hem 

de Ehl-i Beyt’e kendini yamama gayreti hep 

olmuştur. Ehl-i Beyt’in varlığını ve seçkinli-

ğini kabul edenlerle seçkinliğini kabul etme-

yenler arasında çok ciddi çatışmalar olmuş-

tur. Ehl-i Beyt sevenlerin çoğunluk olarak 

saltanat fi krinden uzak durmalarına karşın, 

Ehl-i Beyt düşmanları servet çoğaltma yarı-

şına girerek üstünlük sağlamaya ve bu mad-

di güç ile kendilerini topluma “seçkinler” 

olarak sunmaya gayret etmişlerdir. İslam 

dünyasında Hz. Muhammed’den sonra ilk 

ayrılıklar Hz. Ali’nin takip edilmesi husu-

sunda çıkmıştır. Hz. Muhammed’in ayrılık 

çıkmaması için defalarca Hz. Ali’yi vasi ta-

yin etmesine (Kays Oğlu Süleym Hilali, 2013: 

37-42) karşın Ehl-i Beyt, Hz. Muhammed’in 

vefatından sonra ciddi zulümlerle karşı kar-

şıya kalmıştır. Ehl-i Beyt’in bütün üyeleri 

katledilmiş, Ehl-i Beyt’in ve Hz. Ali taraftar-

10 Ehl-i Beyt, peygamberin hane halkı, Pençe-i Al-i 
Aba, hırka altına alınanlar, korunmuş ve seçilmiş olan 
peygamberin ailesidir. Bunlar Hz. Muhammed, Hz. 
Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’dir.
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larının uğradığı zulümler günümüze kadar 

farklılaşarak gelmiştir. Bu duruma rağmen 

Hz. Ali taraftarları kıyamete kadar ayakta 

kalıp insanlığın en karanlık zamanlarında 

insanlığa bir ışık olarak destek olacaklarına 

inanmaktadırlar. Hz. Ali taraftarlarının yani 

Alevinyun (Alevi) olanların bu inancı hak-

kında aşağıdaki hadisi dillendirmek yerinde 

olacaktır; 

“Resullullah dedi ki: Kıyamet vakti, Al-

lah evvelin ve ahirini bir yerde toplar ve on-

lara bir karanlık gelir. Onlar da Allah’tan bu 

karanlığın kaldırılması için dua ederler. Bu 

sırada bir topluluk gelir. Önlerinde ışık olan 

bu topluluk kıyamet arzını aydınlatmakta-

dır. Cem ehli “Bunlar meleklerdir” derler. 

Allah katından bir nida gelir; “Onlar me-

lekler değillerdir” der. Cem ehli; “Öyle ise 

bunlar şehitlerdir, ” derler. Allah katından 

bir nida öyle olmadığını söyler. Nida gelen-

lere; “Siz kim olduğunuzu söyleyiniz” der. 

Onlar da “Biz Alevileriz” derler. “Biz Allah 

Resulü Muhammed’in zürriyetinden, Allah 

velisi Ali’nin çocuklarıyız, Allah’ın ikrarına 

mazhar olanlardanız” derler. 11

Seçkinlik tartışmalarında Ehl-i Beyt so-

yunun İslam’ın hem soy hem de ruhsal ola-

rak seçkinleri olduğunu ilan eden Aleviler, 

makalemizin ilerleyen bölümlerinde daha 

detaylı bir biçimde açıklanacaktır. Burada-

11 Haydar Kaya, Hazreti Muhammedin Dilinden 
Aleviler, İstanbul, 2007, sayfa: 30. Aktarılan metin; 
Bihar-ül Envar Cilt 7. Sahife 100. Rivayet edenler; İbni 
Mütevekkil, Muhammed-ül Athar, El Şari, Selma bin 
el Hattab, Hüseyin bin Sait, İshak bin İbrahim, Abdul 
bin Sabah, İbniBasir, İbni Abdullah el Sadık. 

ki seçkinlik anlayışının dışlayıcı bir yapıda 

olmayıp, ruhsal bir tekâmül anlayışı ile an-

lamlı olduğu da teolojik çözümleme sonrası 

açığa çıkacaktır. 

Görüldüğü üzere seçkinlik anlayışı ben-

zer grupların içindeki üstün niteliklerle so-

mutlaşmaktadır. Farklı dinler kendi seçkin-

liklerinde belli bir sistem önerirken İslam 

dini hem soy hem de ruhsal seçkinliğe vur-

gu yapmaktadır. Bu anlamıyla İslam içinde-

ki farklı yorumlar, mezhepler bu seçkinliği 

farklı değerlendirmişlerdir. Özel olarak Ale-

viliği anlatmadan önce Sünni yoruma göre 

Fırka-i Nâci(ye)12’nin yani seçilmiş-temiz 

grubun ne olduğu hakkında belirlemeler 

yapmak yerinde olacaktır. 

Sünni İslam İçinde Fırka-i Nâci 

Anlayışı 

İslam içinde birçok farklı yorum, 

İslam’ın ilk asrından itibaren ortaya çıkmaya 

başlamıştır. İslam tarihinde itikadi ve siyasi 

sahada ortaya çıkan akımlara, düşünce ekol-

lerine genel olarak “mezhep” denmektedir. 

Mezhebin içindeki gruplara ise “fırka” adı 

verilmiştir. Fırka’nın çoğulu “Firak”tır. Mez-

hep, Arapça “Z-H-B” kökünden türemiş; bir 

amaca veya bir yere gidilen yol anlamında 

bir kelimedir. Dindeki ıstılah (terim) anlamı 

ise, inanç ve düşünce ekolü olarak isimlen-

dirilmiştir (Fığlalı, 1980: 1). Ehlisünnet yoru-

muna göre İslam içinde kurtuluşa eren bir 

grup olacak ve bu grup Fırka-i Nâci olarak 

12 Fırka-i Naci veya fırka-i Nâciye ikisi de kullanılır. 
Kurtulmuş-arınmış anlamında Naci’yi kullanmayı 
daha uygun bulduk.
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adlandırılacaktır. Bu iddia Peygamberin şu 

hadisi ile gerekçelendirilmiştir; 

“Yahudiler yetmiş bir, Hıristiyanlar yet-

miş iki fırkaya bölündüler. Benim ümmetim 

ise yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bunların 

biri dışında hepsi ateşte olacaktır. Kurtulan 

(Fırka-i Nâciye) ise biri olacaktır; o da benim 

ve ashabımın yolundan gidenlerdir.”13

Her peygamberin, ilk önce kurtuluşu 

müjdeleyen bilgiyi sapmış kavimlere ge-

tirdiği, gelen bilginin belli bir zaman sonra 

dönüştürülüp, sapkınlığa düşüldüğü bu 

sebeple yeni bir peygamber geldiği bilgisi-

ni de içeren bu bilgi, peygamber ve ashabın 

yolu takip edilerek kurtulmanın mümkün 

olacağını işaret eder. Dikkat edilirse bura-

daki bilgide bir seçilme bilgisi değil, kurtul-

ma bilgisi ifade edilmektedir. Sünni içtihada 

göre Fırka-i Nâci, Peygamber ve sahabenin 

yolunda olarak kendini sunar; bunu da Ku-

ran ve sünnet ile ifade eder. Bu anlamda 

Fırka-i Nâci’nin özellikleri şu dört maddede 

özetlenebilir. 

1- Hz. Muhammed’i takip ederler; “Re-

sul size neyi verdiyse, onu alın; sizi neden 

nehyetti ise, ondan da sakının. Allah’tan 

korkun, şüphesiz Allah’ın azabı çok çetin-

dir” (Haşr / 7).

2- Sahabeyi takip ederler; “Ben size 

Allah’tan korkmanızı ve dinleyip itaat et-

menizi emrediyorum. İçinizde yaşayanlar 

ileride birçok ihtilafl arla karşılaşacaklardır. 

13 Tirmizi, İman, 18; İbnuMace, Fiten, 17; Ebu Davud, 
Sünne, 1 (Anan; Fığlalı 1980)

Sizler, benim ve benden sonraki raşid ha-

lifelerin yolundan ayrılmayın. O yola azı 

dişlerinizle sımsıkı sarılın. Sonradan mey-

dana gelen işlerden sakının, çünkü bunlar 

bid’attır. Ve her bid’at da dalalettir” (Ebu 

Davud: 5. C. 4607. N; İbni Mace: 1. C . 42. N; 

Tirmizi: 4. C. 2815. N). Burada sahabe, pey-

gamber zamanında yaşayan insanlara işaret 

eden anlamında kabul edilir. Öyle ki zama-

nında peygambere düşmanlık etmiş kişiler 

bile sahabe olarak zikredilebilmiştir.14

3- Sayıca az ve garibandırlar; “… Bana 

hakkıyla şükreden kullarım çok azdır” (Sebe 

/ 13).

Ebu Hureyre’den: Resullullah buyurdu-

lar ki; “ İslam garip olarak başladı ve yine 

başladığı gibi garipliğe dönecektir. Ne mut-

lu o gariplere.”15 

4- Kınama ve tehditlere aldırmazlar; 

“…Onlar hiçbir kınayıcının kınamasından 

korkmazlar” (Maide / 54).

Sünni yorum, kurtuluşa eren grubu ta-

nımlarken Peygamberi özellikle hadislerle 

yeniden tarifl er ve Ehl-i Beyt vurgusu yeri-

ne Ashabı önemser. Ashap aracılığıyla Arap 

örf ve adetleri önemli hale gelir, kabilecilik 

ve Arapçılık etkinleşir, İslam imparatorluğu 

meşrulaşır ve Hilafet dinin yüksek makamı 

anlamına kavuşur. Buradan hareket eden bu 

yorum sonucunda Sünni içtihadın dışındaki 

bütün yorumlar sapık olarak adlandırılır ve 

14 Muaviye, Amr İbni As, Halid bin Velid, Ebu Hu-
reyre vb. 

15 Ebu Hureyre’den nakledilen hadis; Müslim: 1. C. 
145. N; İbni Mace: 10. 3987. N.
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doğrudan cehennem adayı - cehennem odu-

nu olacağı söylenir. Söz konusu yorumun 

sakıncalı tarafı kendi dışındaki yorumları 

tamamen sapmış kabul etmesi ve kendisini 

sorgulanmayacak bir makama ve konuma 

yerleştirmesidir. Bu konuda bütün farklı yo-

rumlar aşağıda ifade edildiği şekilde suçla-

nır; 

“İslam’da itikadî mezhepleri anlatan ki-

taplar genel olarak “El-Fark-u Beyne’l-Firak” 

isimleri altında yazılmaktadır. Bu konuda 

en meşhur eser Abdu’lkâhir el-Bağdâdî’nin 

(v. 429/1037) El-Fark-u Beyn’l-Firâk” isimli 

eseridir… Buna göre yoldan çıkmış ve ha-

kikati bulamamış fırkaların başlıcaları “Ha-

varic, Şia, Mutezile, Kaderiye ve Cebriye” 

fırkalarıdır. Kelam bilginleri bunların ara-

larındaki ekolleri de sayarak sayılarını 73’e 

tamamlamaya çalışmışlardır” (Özler, 1996: 

29-39).

İslam içindeki Sünni ve cemaatçi oku-

malar kendi dışındakileri ateşte olanlar ola-

rak tanımlayıp kendisini kurtuluşa erenler 

arasında göstermeye çalışmıştır. Her bir 

yorum ekolü kendini “Fırka-i Nâci” yani 

kurtulan fırka olarak kabul eder. Bu kurtu-

luş fi kri, yaşayan ve ahlak üreten Müslüman 

anlayışı ile örtüşmez. Zihniyet durumu bir 

aitlik arayışına karşılık gelir. Kurtuluş, as-

lında bir nevi dünyanın reddedilmesidir. 

Bu anlamıyla Hıristiyan teolojisi ile daha 

çok uyuşan bu görüş, kurtuluşa aracı olacak 

kurtulmuşları bulmayı öğütler. Bu sebeple 

bir ruhbaniyet oluşumunu zorunlu kıldı-

ğı gibi, cemaat yapılanmasını da zorunlu 

olarak karşımıza getirir. Buradan hareketle 

söylenebilir ki, hayattan koparılmış bu kur-

tulmuş grup anlayışı, birbirine tahammül 

edemeyen ve sadece kendilerinin kurtulaca-

ğını vaaz eden birçok farklı grubun ortaya 

çıkmasını sağlar. 

Sünni gruplar arasında dillendirilen 73 

fırka meselesi günümüze dek ne sonuçlan-

dırılmıştır ne de sonuçlandırılacak gibi gö-

zükmektedir. Çünkü kurtulmuş bir grup 

görüşü, sıradan insanın duygu ve egolarına 

hitap ettiği için çoğunluk tarafından dört elle 

sahiplenilmiş ve yine çoğunluk, bu görüşten 

kendine bir pay çıkarma peşine düşmüştür. 

Bu gruba dâhil olanların çoğu için, Sünni-

Müslüman olarak doğmak yeterli olmuştur. 

Ailelerinden öğrendiklerinden yola çıkarak, 

bunun üzerine dini içeriği ruhsallaştırmak 

adına gerekirse, bu içeriğe bir şey katmadan 

bu grup içinde kalmaya çalışmak çoğu tabi-

yun (tabi olan) için yeterli olmuştur. Bu gö-

rüş maalesef kolaycı Müslüman16 yorumunu 

ortaya çıkarmıştır. Kişiler buradan hareketle 

ne yapıp edip bu zümrenin kendisi olduğu 

savını, ölümüne savunmuşlardır. Hatta öl-

müş veya öldürmeyi bu kurtulma gayreti 

içinde meşrulaştırmıştır. 

Ehl-i Sünnet’in bu Fırka-i Nâci kabulü; 

tekâmülü reddeden, ait olmayı zorunlu kı-

lan, olması gereken davranışsal kurallara 

sıkı sıkıya bağlılığı telkin eden, bir ruhbani-

16 Aklı merkeze alan değil, itaati, yorumlamamayı ve 
sorgulamamayı öneren ve bu şekilde inanmanın ak-
letme ile alakası olmadığını iddia edip, geleneksel bil-
giye sorgusuz teslimiyeti vaaz eden, gelenekten gelen 
bilgiyi dinin asli bilgisi sayan yaygın anlayış, gelenek-
sel İslam yorumu.
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yeti gerekli kılan bir kabul olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Burada bir soy önceliği veya 

seçilmişliği geçerli değildir. Bununla birlikte 

ruhsal bir tekâmülle seçilmişlik de söz ko-

nusu değildir. Kişinin yapabileceği tek şey 

kurtuluşa giden grubun üyesi olmak ve bu 

grubun üyeliğinden hiçbir şekilde ayrılma-

maktır. Bu anlayış İslam tarihi boyunca, ge-

rek Ehl-i Beyt’in duruşunu gerekse eren ve 

evliyaların zaman zaman Kuran’a dönüş ve 

peygamberi gerçeğiyle okumak hamlelerini, 

dinden ve yoldan çıkma olarak değerlen-

dirmiş ve kurtuluşa eren grup olma özellik-

lerini korumak için, gerektiğinde sorgula-

maksızın farklı düşünenleri ve eleştirenleri 

şiddet kullanarak yok etmiştir. İslam coğ-

rafyasında yaygın olan bu okuma ile aklın 

toplumsal alandaki etkinliği arasında ters 

bir ilişki olmuştur. Sünni yorumun Fırka-i 

Nâci’ye bağlı olarak şekillenen kurtuluş te-

olojisi Alevi yorumdan çok farklıdır. Bura-

da kurtulan gruba tabi olup, insanları da bu 

gruba dâhil etmek en önemli görevdir. Sün-

ni cemaatçi yorumun bu konuya bakışının 

sosyal psikolojik boyutu da göz önünde bu-

lundurularak mutlaka daha derinlemesine 

incelenmesi gerekir. Bu yorumun toplum-

sal yapılanmayı siyasetinden, ekonomisine 

nasıl şekillendirdiği üzerine ciddi çalışma-

lar yapılmalıdır. Biz makalemizde konuyu 

ağırlıklı olarak Alevilik bağlamında anlata-

cağımız için bu kısmı burada kısaca belirtip 

geçmek durumunda kaldık. Sünni cemaatçi 

yorumun Fırka-i Nâci anlayışı günümüzde-

ki “İslam” adına örgütlenen birçok grubun 

zihniyet dünyasını şekillendiren bir anlayış-

tır. 

Alevi Anlatılar İçinde Güruhu 

Nâciye

Alevilikte Güruhu Nâciye inancı gerek 

sözlü gerek yazılı metinlerde sıklıkla dile 

getirilir. İslam’ın seçilmişler vurgusunu an-

lamlı hale getiren anlatılar söz konusu se-

çilmişliği iki biçimde vurgular. Birincisi soy 

vasıtasıyla seçilmişlik. Bu bütün peygamber 

ve velilerin geldiği soy olarak adlandırılan 

Güruhu Nâciye’dir, Şit ve Nâciye soyudur. 

İkincisi ise bu soyun barındırıldığı ortama 

ait olmakla olan seçkinlik. Bu ortam Güru-

hu Nâciye soyunun içinde yaşadığı ortamı 

oluşturan insanların bulunduğu, tekâmül 

sürecinde daha temiz bir başlangıç yapan, 

ruhsal tekâmülde Havva evlatlarına göre 

daha temiz olan, ruhsal yetkinliğin yaşa-

masına uygun olan ortama ait olmakla ilgili 

bir seçkinliktir. Bu anlamıyla Aleviler hem 

evladı resule tabi olmaları hem de onların 

yaşayacağı ortamı sağlamaları bakımından 

kendilerini Güruhu Nâciye’ye tabi olan ola-

rak kabul ederler. Alevilikte Güruhu Nâciye 

anlayışı, inancın temel düsturlarından biri 

olup, Alevi olanın yolunu gerekçelendirdiği 

kabullerin başında gelir. 

Kuran-ı Kerim’de seçilmiş soy ve sürek 

üzerine birçok ayet vardır. Fakat seçilmenin 

detayları ve peygamberden peygambere ge-

çişlerdeki detaylar açıkça zikredilmemiştir. 

Aleviler arasında anlatılan Güruhu Nâciye 

kıssası Kuran-ı Kerim’de geçmemektedir. 

Fakat sadece anlatı ile bağlantılı olan, Hz. 

Adem’den Hz. Şit’e, peygamberliğin geçişin-

den söz edilmektedir. Aleviler arasında yay-
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gınlıkla anlatılan ve gerçekliği kabul edilen 

Güruhu Nâciye anlatısında, Hz. Adem’den 

Hz. Şit peygambere peygamberlik nurunun 

nasıl geçtiği, bir süreç olarak anlatılır. Bu 

anlatıların en yaygın olanı, Hz. Adem’den 

devam eden soyun dışında başka bir soyun 

varlığının anlatıldığı, soyun Nâciye’den sür-

mesi ile ilgili anlatıdır.17 Bu yaygın anlatının 

dışında diğer bir Güruhu Nâciye anlatısı ve 

değerlendirmesi ise ruhsal çalışmalar boyu-

tunda hizmet eden Yavuz Yürek tarafından 

şöyle aktarmıştır;

“Havva çocuk doğuramaz hale geliyor, 

Adem ile senden dolayı çocuk olmuyor diye 

bir restleşmeye giriyorlar. Havva benim 

enerjim bitmedi seninki bitti diyor. Bunun 

üzerine bir küp hazırlanıp bu küpe nefes 

üfl üyorlar. Bu nefes yaşam enerjisi, doğur-

ganlık enerjisi anlamına da gelir. 40 gün 

bekleyecekler kırk gün sonra küpü açıp gö-

recekler. Bakalım ne var diye, ne olacağını 

da bilmiyorlar, çocuk mu olacak ne olacak, 

çünkü sadece nefes üfl ediler. Ne çıkacağını 

bilmiyorlar, canlı çıkarsa, enerji var kabul 

17 Yaygın varyant şöyledir; Âdem’le Havva’nın kızlı 
erkekli 72 çift çocukları olur. Her çiftin erkeği bir son-
ra gelenin dişisi ile evlendirilir. 72 çift çocuktan sonra 
Havva Ana çocuk yapamaz hale gelir. Âdem artık ço-
cuk doğuramadığını söyleyince, Havva bunu suçlama 
olarak alıp kabul etmez ve asıl Âdem’in çocuğunun 
olmadığını ifade eder. Âdem erkeğin tohumunun 
toprağa girinceye dek süreceğini söylemesine rağmen 
Havva kabul etmez inat eder ve iddialaşır. Adem ile 
Havva iddialarını ispat için bir küpe nefeslerini üfl e-
yip ağzını kapatırlar ve 40 gün beklemek üzere anla-
şırlar. 40 günde evlat rahme oturacağını düşünürler. 
20’nci gün, Âdem Baba’mız çifte gittiğinde Havva 
Ana’mız gizlice küpleri açar. Kendi küpünde çöpten 
başka bir şey olmadığını, Âdem’in küpünde ise par-
mağını emen bir çocuk olduğunu görür. Öfkelenip 
küpü sallar, küpteki çocuğun kolu ve ayakları kırılır. 
O çocuk doğduğunda Şit (şit, kırık demek) Peygamber 
olur, ona güruh denir. 40 gün sonra küpleri açtıkla-
rında Havva’nın küpünden bir tavşan çıkar ve kaçar. 
Tavşan insanın bezm-i destinden (Havva’nın nefesin-
den) halk olduğu için ayda bir ana hali gelir ve hayız 
görür. Âdem’in küpünü açtıklarında, parmağını emen 
bir çocuk görürler; bu çocuk güruh olur ve günde bir 
karış büyür…

Cenabı Hak bir gün Cebrail’i çağırır ve ona, kendi 
nurumdan bir hatun halk ettim, Havva’nın üretken-
liği tükendi, sen Nâciye adındaki bu hatunu Âdem’in 
evine indir, diye buyurur. Cebrail, Nâciye’yi alıp 

Âdem’in evine getirir, Âdem o sırada çifte gitmiştir. 
Havva, Nâciye’yi gördüğünde Cebrail’e, bu niçin gel-
di, diye sorar, Cebrail, senin küpünden tavşan çıktı, 
Âdem’in küpünden ise güruh-halk oldu, Cenabı Hak 
biraz daha insan türetecekmiş, onun için Nâciye’yi 
Âdem’e gönderdi, der. Havva, öyle şey olur mu, Ce-
nabı Hak gençliğimi yerine getirsin 72 çift çocuk daha 
vereyim, onun buna gücü yetmez mi, diye sorar. Ceb-
rail sendeki eksiklik çocuklara geçiyor der… Cebrail’in 
Nâciye’yi bırakıp dönmesinden sonra, Havva çeşitli 
yemekler hazırlayarak tarlada çalışan Âdem’in ya-
nına gider, onun gönlünü okşayıp kendinden başka 
biriyle olmayacağına dair söz verdirir. Akşam Âdem 
çiftten döndüğünde evde bir kadın olduğunu görür, 
Havva’ya, bu Allah’ın hatunu niye gelmiş, diye so-
rar. Havva bilmediğini söyler; Nâciye’ye sorduğun-
da, Nâciye kendisini Cenabı Allah’ın Âdem’e ikinci 
eş olarak gönderdiğini, dünyaya kendilerinden yeni 
nesiller geleceğini söyler. Âdem, Havva’ya verdiği 
sözü hatırlar ve Nâciye’nin gözlerinden öperek, dün-
ya ahret evladım ol, der. Âdem Baba’mız Şit’le yani 
Güruh’la Nâciye’yi evlendirir. Bizim bütün bu 124 bin 
peygamberimiz, velilerimiz, Güruhu Nâciye’den gel-
medir. Âdem’in diğer 72 çift çocuğundan gelenler ise 
Alevi olmayanlardır. Er, Piri, Direnen Kültür; Anado-
lu Aleviliği, İstanbul 2006. S 7-10. Aydın, Bozdoğan, 
Alamut köyü, 29 Şubat 1996 Mahmut Buruk’tan der-
lenmiştir. Kitapta Naci ifadesi Makalenin bütünlü-
ğünde kullanılan ifadeye uygun bir söyleyişle Nâciye 
olarak değiştirilmiştir.
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edecekler. Bu arada Havva acaba benimkin-

den çıkmaz mı diye tedirgin oluyor ve gidip 

küpleri açıp bakıyor. Kendi küpünü açıyor 

bakıyor ki bir yılan var, yılan Şeytan enerji-

sidir, Şeytan Adem ile Havva’yı yılan donu-

na giderek kandırmıştır, sonra Âdem’inkine 

bakıyor ki bir erkek çocuk, orada duruyor, 

anlıyor ki; kendisinin ki artık Şeytan enerji-

si, doğarsa da Şeytan olmaya devam edecek 

ama Adem’in ki insan. Kendi durumunu 

anlıyor ama tükürdüğünü de yalamak iste-

miyor. Küplerin yerini değiştirmek istiyor 

fakat bunu beceremiyor, Adem geliyor ne 

yapıyorsun diye yakalıyor, yakalanınca bu 

hırs ile küpe vuruyor ve küp kırılıyor, su 

dökülüyor erken doğan çocuğun kolu ve 

bacağı kopuyor, işin kötüsü sağ bacağı ve 

sol kolu kopuyor. Sonuçta çocuğu o şekilde 

büyütmek zorunda kalıyorlar. Onun adına 

da Şit diyorlar. Şit’in kelime olarak anlamı 

da kırık, kırgın demektir. O da beni bu hale 

getirdiniz diye Havva ve Adem’e kırgın. Bu 

olayın üzerine Nâciye Adem’in evine gön-

deriliyor, geliyor. Adem tarlada çalışırken, 

Havva eve gelen Nâciye’ye soruyor, kimsin 

nesin, nereden geliyorsun? diye. Nâciye; 

Adem’e eş olarak gönderildim, Adem’in 

nesli benden devam edecek diyor. Hav-

va kendi zürriyetinin kesildiğini ve soyun 

Adem’den devam edeceğini zaten biliyor. 

Bunun üzerine süsleniyor, koşarak tarlaya 

gidiyor, Adem’den kendisini aldatmayaca-

ğına dair söz almaya çalışıyor. Adem de eşi-

mi aldatmayacağım Allah şahidimdir diye-

rek söz veriyor. Akşam eve gelince bakıyor 

ki evde misafi r bir kadın, kimsin nesin diye 

sorunca, eyvah diyor hemen anlıyor mese-

leyi ama bir kere söz vermiş oluyor. Hatta 

Adem, Nâciye’nin rüyasını da görüyor ama 

bu rüyayı yorumlayamıyor. Söz verdiği için 

de Nâciye ile evlenmiyor. Nâciye evde bek-

liyor, hatta evde hizmetçi olarak bekliyor. 

Şit büyüyor ve diyorlar ki Nâciye ile Şit’i 

evlendirelim. Burada asıl yaratılmak iste-

nen nesil, Adem peygamberin soyu olduğu 

için, peygamber soyu olarak devam etsin 

isteniyor ama Adem’den bu kapı kapanı-

yor. Daha sonra Şit ve Nâciye’den doğanlar 

peygamberler ocağı oluyor. Oradan doğup 

da dünyaya gelen ruhların hepsi yüksek 

tekâmüllü, Kevser suyu içirilmişler oluyor. 

Ve hayatta da gerek bedensel enerjileri, ge-

rek fi kirsel anlamda “biz kullarımızı güçlen-

diririz” ayeti ile açıklanan yükseklik gerek-

se “kevser suyu içirdiklerimiz” dedikleri bu 

soya karşılık geliyor. Sen Alevilerin tama-

mının Gürühu Nâciye’den geldiğini söylü-

yorsun, Alevilerin tamamında Şit’ten gelme 

yok. Sadece pir ocağından gelen Şit’ten, Ale-

vilere pirlik ise şöyle ulaşmıştır; İslamiyet’i 

ve Kuran-ı Kerim’i öğretmek için, sahabe-

lerden kalkıp Oğuzlar’a giden ve orada bu 

alimlerle evlenen Türklerden gelenler, Gü-

rühu Nâciye ocağından oluyor, sonra da On 

İki İmamlar kökü Horasan’a gelip oradaki 

Türklerle evlenmeleri sonucunda Türklerde 

pirlik makamı elde edilmiş oluyor. Alevilik 

zaten devam ediyor. Aleviler pirlik makamı-

na sahip çıkan, onun etrafında toplanan ve 

onun emirlerine uyan ve buyruğunu kabul 

edenlerdir. Bu bile İslamiyet’i kayıtsız şart-

sız kabul etmelerinden dolayı verilmiş yük-
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sek seviyeli bir makamdır. Bu aynı zaman-

da sorumluluktur. Bu 17çerçeve içerisinde 

Alevilerin gerek süreklerini, gerek yollarını 

gerekse itikatlarını çok yüksek seviyede gö-

türmeleri gerekiyor ama aynı zamanda çok 

zor olduğunu da belirtmek gerekiyor çünkü 

Şeytan burada da devreye giriyor verdikleri 

sözü bozmaları için, beyinlerine hep nifak 

sokuyor, özellikle zina, hırsızlık, aldatma 

hususunda, şeytan müdahalesi ile yanlış 

yapıp enerjileri düşüyor ve sözlerini yerine 

getiremiyorlar. Hz Ali ve On İki İmamlar 

dönemi bir toparlanma olmuş hatta İmam 

Caferi Sadık döneminde buyruk vasıtasıyla 

bir nizam düzenlenmesi olmuş.”18 

Anlatılar yaradılış ve yaradılışın deva-

mı hakkında bilgiler vermektedir. Söz konu-

su anlatılar kısa bir biçimde, konu ile ilgili 

olan kısımlarına vurgu yapılarak aktarıldı. 

Bu anlatı yaradılış, şeytanın isyanı, cennette 

geçirilen zaman, şeytanın Havva vasıtasıyla 

Adem’i kandırması, dünyaya sürülüş, dün-

yada neslin hep Havva tarafına yönelmesi, 

Adem’deki nübüvvet nurunun evlatları-

na geçememesi ve küpe ayrı ayrı nefi slerin 

üfl enmesi ile devam eden bir anlatıdır. Bu 

anlatıda cennette Şeytana uymaktan kay-

naklanan hatanın yeryüzünde soya aktarıla-

rak devam etmesi ve bu zümrenin, bu şey-

18 Yavuz Yürek bu bilginin aktarılması hususunda 
bilginin kaynağı hakkında şunu söylemiştir: Bu bil-
gi, bu kaynak, evliya ruhlarla ve hizmet melekleri ile 
hizmet eden, görev yapan, itikatıyla ve aynı zamanda 
verdiği hizmetlerden, yaşadıklarından gördüklerin-
den yola çıkarak, onların verdikleri bilgiye istinaden 
bana aktarıldı, ben de bunu size aktarıyorum. 

tana uyma hatasının telafi si için çabalaması 

vurgulanmaktadır. Anlatının ikinci kısmı 

ise Adem’in maddi zürriyetinin dışında 

peygamberlik nurunun görüneceği soyun 

sürdürülebilmesi için cennetten Nâciye’nin 

göndermesidir. Bu süreç Adem‘in cennette 

yaptığı hatayı kabul etmesi, tövbe etmesi 

ve tövbesinin kabul edilmesi sonucuyla il-

gilidir. Tövbesi kabul edilen Adem’e yeni 

bir temiz soy imkanı sunulmuştur. Fakat 

anlatıya göre, Havva bu sürece de müda-

hale etmiş, hem Şit peygamberin kusurlu 

dünyaya gelmesine sebep olmuş, hem de 

Adem’in Nâciye ile başka bir zürriyet kay-

nağı olmasını engellemiştir. Sonuçta Adem 

ile Havva’dan türeyen 72 göbek soy ve Şit ile 

Nâciye’den olan bir soy meydana gelmiştir. 

Yetmiş iki millet Havva’nın tabiatında olup, 

maddeye eğimli iken, Şit ve Nâci’den olan 

bir soy Nâci tabiatında olup ruha eğilimlidir. 

Yetmiş iki soy Adem gibi güçlü, peygamber, 

hakim bir babaya sahipken, ruha eğilimli 

olan soy ise Şit gibi peygamber, hakim fakat 

maddesel eksikliği olan (ayağı ve eli özürlü) 

bir babaya sahiptir. Aleviler kendilerini ge-

rek Ehl-i Beyt soyundan olan dedeleri ile Şit-

Nâciye soyundan gerek bu soyun yaşama-

sına destek veren ortamı oluşturan insanlar 

olmaları bakımından Güruhu Nâciye’den 

sayarlar. Aleviler 72 millet olarak adlandı-

rılan fırkaların gerek yaradılış gerekse so-

rumluluk açısından farklı olduklarını kabul 

ederler. Bu konuda yakın zamanlarda yaşa-

mış ve Erzincan ve çevresinde büyük say-

gınlığı olan Başköylü Hasan Efendi’den iki 

alıntı almak yerinde olacaktır. 
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“Hak Ehli Erenleri Adem ile Havva’dan 

gelmezler. Yaradılışa inanmazlar. Hak Ehli 

Erenlerinde doğuş kavramı vardır. Doğuş 

için iki cins gereklidir. Hak Ehli Erenleri 

Nâciye güruhudur” (Başköylü Hasan Efen-

di, 1995).

“Adem ile Havva sürgündürler. Allah 

onları cennetinden sürdü, Dünya’ya çırıl-

çıplak geldiler. Havva 36 doğum yaptı. Her 

doğumu bir erkek bir kızdır. Toplam 72 et-

mektedir. Dünyaya gelen 72 millet Adem 

ile Havva’nın çocuklarıdır ve sürekli ibadet 

yapmakta, tövbe etmektedirler, çünkü on-

lar sürgündür. İbadet ve tövbe onları tek-

rar cennete götürecektir” (Başköylü Hasan 

Efendi, 1995). Başköylü Hasan Efendi, Er-

zincan yöresi Alevileri arasında yoğunlukla 

tanınan, fakat Alevilerin uzun soluklu inanç 

ve geleneklerini son yüzyılımızda yansıtan 

“Pir”lerden biridir. Alevilerin farklı bir soy 

bağı ile ilişkili olarak dünyaya geldikleri 

hakkındaki inancı açıkça paylaşan son tem-

silcilerden biridir. Özellikle Alevilerin mo-

dern bilgi formları içinde Aleviliği anlam-

landırma süreçleri sonucunda söz konusu 

temel farklılığı dillendiren neredeyse kimse 

kalmamıştır. Bu durumun dillendirilmeme-

si ise Alevi teolojisinin anlaşılmasına en bü-

yük engeli teşkil etmektedir. Aleviler kendi-

lerini Güruhu Nâciye’den kabul ederler. Bu 

kabulün gerekçesi ise Adem peygamber ile 

yapılır. Farklılığı bu temel noktaya getiren 

Aleviler soy bağının korunmasını bu anlam-

da inancın zorunlu bir unsuru haline getir-

mişlerdir. Alevilerin önderleri olan evladı 

resul dedelerin Güruhu Nâciye bağlamında 

bütün veli ve nebilerin bağlı oldukları ve ait 

oldukları soyla ilişkili olarak dünyaya gel-

diklerine inanılmıştır. Bu soyun içinde yaşa-

yabileceği ortamı oluşturan Aleviler kendi-

lerini kan bağı olarak değil ama ruhsal bir 

bağ ile bu gruptan, bu soya tabi olanlardan 

saymışlardır. Bu anlamıyla Aleviler insanlığı 

karanlıktan aydınlığa çıkaracak gruba dâhil 

olduklarına inanmaktadırlar. Bu konuda 

Aleviler için önemli olan Hızırname’de anla-

tılan Allah’ın öğrettiği isimlerin soy yoluyla 

aktarımının sunulması anlamayı kolaylaştı-

racaktır. 

“Adem aleyhi’sselam oğlu Şit’e vasiyet 

etti: “Zinhar oğul, senin üzerine olsun her 

zamanda ve her kande bu adlar ile olmak ve 

getirmek her maslahat için. Bana bu isimler-

den gayri nesne derman olmadı; sizin dahi 

üzerinize olsun” dedi. Şit İdris’e vasiyet ey-

ledi ve İdris Nuh’a bu isimleri okudu; gark-

tan necat buldu ve cemi adüleri suya gark 

etti. Ve Nuh Sam’a ve Sam, Hud’a ve Hud, 

Lut’a ve Lut, Salih’e Salih, İbrahim Halilü’r 

Rahman’a ve Halili’r Rahman İsmail’e vasi-

yet eyledi. Ta oğlu oğluna Abdü’l-Muttalip 

hazretine yetişti. Andan Abdullah’a ve 

Hamza’ya yetişti ve abdan geçip ata, dede 

Hazreti Resulu’llah’a, andan Fatuma’ya ta 

ki Düvadeh İmam’a gelip her biri zaman-

lı zamanında güneşten izhar tamam işrak 

edip alemleri nura müşerref ettiler, alemi 

cehil zulmetinden kurtardılar.”19 Burada bir 

19  Seyyid  Alizade  Hasan b. Müslim, Hızırname-
Alevi Bektaşi Adap ve Erkanı- Buyruk, Haz: Baki 
Yaşa Altınok, Alevi Bektaşi klasikleri dizisi: 8, Ankara, 
2007. 154-155a, s. 652-653. 
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ismin kelime olarak aktarılmasından çok, 

ruhsal bir halin genetik aktarımı işaret edilir. 

Buna bağlı olarak soy bağının önemi vurgu-

lanır fakat soydaki potansiyelin ruhsal bir 

uyanışla (seçilme) farkındalığa kavuşacağı 

da vurgulanır. 

Aleviler önderlerinin Şit Peygamber ve 

Nâciye Ana ile ilişkili olarak türediklerine 

inanırlar. Başka bir ifadeyle kendilerine li-

derlik edenlerin Havva ile ilişkisi olmayan 

Adem’in soyundan, temiz bir cennet kızı 

olan Nâciye ile, Havva’nın müdahalesi so-

nucu özürlü kalan Şit peygamberden gel-

diklerine inanırlar. Bu anlamıyla, 72 millet 

Havva ve Adem’in öz evlatları olduğu için, 

onların veballerinin-günahlarının yükünü 

taşımaktadır ve şeytan bu vebal vasıtasıyla 

insanlarla bağ kurmakta ve bu suç baba-

dan oğula aktarılmaktadır. Bu suçtan arın-

mak zamanla ve Adem gibi tövbe edecek 

olgunluğa ulaşmakla mümkündür. İşte bu 

noktada ruhsal tekamül devreye girmekte 

ve Alevilerin kalıp değiştirme-ruh göçü (re-

enkarnasyon) inancı işlerlik kazanmaktadır 

(Işık, 2012). Aleviler, Alevi olarak doğmanın 

söz konusu ruhsal kökle alakalı olduğunu 

ve bunun yanında ruhsal tekâmülle de bu 

kanala dâhil olunabileceğine inanmışlardır. 

Virani Baba’ya göre bu ruhsal hiyerarşi şöyle 

açıklanabilir: Bir kişinin Güruhu Nâciye’den 

olabilmesi için üç ruh aşamasından geçme-

si gerekir. İnsan seviyesine bu şekilde ula-

şabilir. Ruh-ı izafi  seviyesine ulaşabilmesi 

için şeriat, tarikat, marifet ve hakikat kapı-

larının şartlarını yerine getirmeli ve manevi 

bir yükseliş gerçekleştirip masiva, heva-yı 

heves, nefi s ve tamaın hepsini kendinden 

uzaklaştırmalıdır. Kişinin o zaman gerçek 

anlamda “insan” olabileceğini belirtmiştir. 

Özetlediğimiz durumu Virani Baba şöyle 

aktarır: 

“Evvel ruh-i nebati. İkinci ruh-i hay-

vani. Üçüncü ruh-i insani. İmdi bir kimse, 

bu üç ruhuyla zinde olmazsa ve olduğunu 

bilmezse, insan mertebesine vasıl olmaz. İn-

san mertebesine vasıl olmayan ruh-ı insani-

ye vasıl ve kadem basmaz ve ruh-ı izafi yle, 

zinde olamaz. İmdi evvela ruh-ı nebatidir 

ki, bab-ı şeriattır. Suya maildir. İkinci ruhi 

hayvanidir ki, bab-ı tarikattır od’a maildir. 

Üçüncü ruh-ı cismanidir ki, bab-ı marifet-

tir, yel’e maildir. Dördüncü ruh-ı insanidir 

ki, bab-ı hakikattir, toprağa maildir. Beşin-

ci ruh-ı izafi dir ki Güruhu Nâciye’dir. İmdi 

ey talib-i fakr u fena! Bu beş ruhun aslı ne-

dir, bilmek gerekir. Ol Veliyy-i Yezdani ve 

ol sahib-i tevil-i Kurani, yani Şah-ı Merdan 

böyle buyurur ki: ‘Şeriat bir sudur. Evvel 

şeriat suyundan yunmayan, Müslüman ol-

maz. Tarikat bir ateştir. Ol ateşte yanmayan 

pişmez ve puhte olmaz. Amma marifet, bir 

yeldir. Esmeyince, sular akmaz ve od yan-

maz ve çiğlik pişmez. Ve eşyanın nefsi bağ-

lanur. ‘... Amma hakikat topraktır. Bu üç ec-

zaya müvekkildir. Eğer müvekkil olmazsa, 

insan beşeriyetten arınmayup ve ma-sivayı 

terk edip ve özünü, ruh-ı izafi ye iriştiremez. 

İmdi, ruh-ı izafi , güruh-ı nâciyedir. Güruhu 

Nâciye, güruh-ı evliyadır. Güruh-ı evliya 

olan ondan malum olur ki, bu dört eczayı 

kendinde puhte olmuş ola: Birinci ma-sivayı, 

ikinci heva-yı heves, üçüncü nefi s, dördüncü 
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tama. Bunları, kendinden külliyen red eyle-

miş ola. Ol vakit bile; insan kimdir, şeytan 

kimdir? Ol vakit, ruh-ı izafi ye kadem basa, 

Güruh-I Nâciye’den ola (Virani Baba, 2008: 

141-145).

Güruhu Nâciye’den olan ruh-ı izafi ’ye 

ulaşmış ve şeriat, tarikat, marifet kapılarının 

maksadına kavuşmuş olandır. Bu anlamda 

ruhun asıl maksadını gerçekleştirebilecek 

potansiyele ulaşmış olandır. Bu aşamaya 

farklı tekâmül şartlarında gelen ruh, eğiti-

mini tamamladığında bu seçilme sürecine 

muhatap olacaktır. Aleviler gerek dünyaya 

geliş kapılarına ve soylarına Güruhu Nâciye 

kapısı olarak bakmışlar gerekse yol, usul ve 

sistemlerini Güruhu Nâciye’ye ulaştıracak 

ruhsal yol olarak kabul etmişlerdir. Bu iki an-

layışın birbirine bağlanması ruh göçü-kalıp 

değiştirme (reenkarnasyon) inancıyla ilişki-

lidir. Bir tekâmül bütünü olarak düşünülen 

ruhsal varoluş, ruhun hedefl enen hale dön-

me sürecine karşılık gelir. Aleviler aslolan 

nurun yaradılış anından günümüze kadar 

insan varlıkları aracılığıyla tekâmül ederek 

dönüştüğünü ve bu dönüşüm süreci içinde 

Allah’ın murat ettiği hedefe günbegün daha 

da yaklaştığını kabul etmektedirler. 

Bu süreçte Güruhu Nâciye’ye dâhil 

olmak, dünyadan kaçmak istemeye değil 

dünyayı güzelleştirmeye karşılık gelir. Bu 

anlamda dünyayı Hak olan doğrultusunda 

değiştirmeyi arzulayan bir topluluk oluşur. 

Bu teolojik kabul sebebiyle Aleviler tarihleri 

boyunca hep mazlumdan ve yoksun olandan 

yana tavır geliştirmiş ve Hak fi krini inancı-

nın merkezi haline getirmiştir. Çünkü zulüm 

yani karanlık en çok mağdurun çektiklerin-

de açık seçik görülür. Açık seçik görülen zul-

mü engellemek de Güruhu Nâciye’den olan 

Alevinin sorumluluk alanındadır. Aleviler 

gerek soy bağıyla gerek ruh bağıyla gelmiş 

olduklarına inandıkları “temiz soy” itibariy-

le kendilerini Hakk’ın tecelli edebileceği bir 

makam saymış ve bütün eren-veli ve pey-

gamberleri kendisinin oluşturduğu ortamla 

ilişkilendirmiş, bu anlamıyla Allah’ın ahlak 

temelli emirlerini (eline, beline, diline sahip 

ol) sorgulamadan uygulamaya çalışmış-

lardır. Bununla birlikte dünyayı insanların 

bütünsel olarak daha mutlu yaşayacakları 

bir ortama çevirmeye çalışmışlardır. Alevi-

lerin Güruhu Nâciye anlayışı dinin iç yüzü 

ve ahlakla ilgili yönlerine daha fazla odak-

lanmalarına sebep olmuştur. Çünkü ruhsal 

kabiliyetler ve ahlaki yetkinlikler edinme 

aşamasında olduğuna dair inancı, onları 

özellikle şekilsel ve göstermelik yapılan et-

kinliklerden uzak tutmuştur. Alevilikte kul 

hakkına riayet, doğru sözlü olmak, öldürme-

mek, adil olmak, çalmamak, zina etmemek, 

çalışmak dinin ve yolun temel ilkeleri olarak 

kabul edilmiştir. Bunların zaman ve mekâna 

göre oluşları değil, ruhun tekâmülü için bu 

yasakların hepsine harfi yen uyulması yolun 

sıkı kurallarına bağlanmıştır. Buraya kadar 

aktardıklarımızı, Alevi anlatıları ve aktarı-

lan bilgiler üzerine yaptığımız belirlemeleri 

Alevilerin deyişleri ile sürdürecek olursak 

Güruhu Nâciye anlayışı daha da anlaşılır 

olacaktır. 
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Alevi Şiirlerinde Güruhu Nâciye

Alevi şiirleri Aleviliğin temel kabulle-

rini konu edinen şiirlerdir. Genellikle koş-

ma tarzında yazılan şiirler Alevi inancına 

mensup olanlar tarafından kutsal nitelikli 

söz kabul edilir. Bu kutsal niteliğinden do-

layı kelam, nefes, deyiş, delil gibi isimlerle 

adlandırılır (Işık, 2011: 89). Allah’ın kulları-

na ruhları vasıtasıyla hitap ettiğine inanan 

Aleviler, bu hitapların temiz bir bağlantı ile 

alınmasından oluşan şiirlere kutsal bir nite-

lik atfederler. Allah’ın kitap olarak, son nebi 

Hz. Muhammed’e hitap ettiğini velilere ve 

gerçek âşıklara ise zaman zaman hitap etti-

ğini kabul ederler. 

“Evliyadan gelen kelam, okunan Kuran 

değil mi?

Gerçek velinin sözleri sure-i rahman de-

ğil mi?”20

Gerçek âşıklarda ve velilerde tecelli 

eden hakkın hitabı, erenlerin gönlüne doğan 

bilginin, erenin ağzından dile dökülmesi ile 

meydana gelir. Söz konusu bilginin temel 

failinin Allah olduğuna inanıldığı için söz 

konusu sözlere kutsallık atfedilir. İşte ma-

kalemizin bu bölümünde Alevilerin kutsal 

kabul ettiği şiirlerden örnekler vererek Gü-

ruhu Nâciye bahsinin açıklanmasına devam 

edilecektir. Aşağıya içinde güruhu nâci(ye) 

ifadesi geçen kıta ve beyitler alınmıştır. Şi-

20 http://www.ziyababa.org.tr/index.php/konular/
erenlerden-nutuklar/kaygusuz-abdal Erişim Tarihi: 
04.04. 2014.

irlerin tamamı çalışmamızın hacmini büyü-

teceği için alınmamıştır. Bu seçme şiir alma 

Aleviler tarafından “gerçeğin kelamını ezme”21 

olarak kabul edilse de böyle bir kısa alıntıla-

ma yapmak bir zorunluluktur. Yoksa Alevi-

ler için şiirin bir mısrası bile değiştirilemez 

ve birbirinden ayrılamaz. Bu özelliklere 

sadık kalarak bu bölümün sonunda iki şiir 

açıklanmaya çalışılacaktır. Aşağıda sırala-

nan şiirler ile ilgili açıklamalar dipnotlarda 

yapılmıştır. 

Münkir fırkasından kalmadı eser 

Güruhu Nâci’den almışım haber.22

Ehli Beyti sevendir güruhu Nâci

Adem’de ayandır Allah’ın vechi

Muhammet geydiği hırkayı tacı

Sefi l Abdal giydi Şaha aşk olsun.23

Biz o kavmiz, pak-i ırk-ı evliya derler bize

Bir ulu genç-i emin-i kibriya derler bize.24

21 Aleviler kutsallık atfettikleri bu şiirlerin her bir ke-
limesine sadık kalınarak aktarılmasını isterler. Gerek 
kıta olarak gerek satır olarak zikredilmesinin bütün 
anlamı yansıtmayacağını işaret etmek için kullanılan 
bir ifadedir.

22 Virani’ye ait olan deyiş; inanmayan fırkanın yok 
olacağını, onsekizbinalemin viran olacağı haberini 
güruhunâci’den duyduğunu aktarıyor. Kişisel Arşi-
vimizden. 

23 Sefi l Abdal’a ait olan bir deyiş; Ali evlatlarını seve-
ne, güruhu nâci denir. Görene Adem’de Allah’ın yüzü 
görünür, Sefi l abdal hayatını Muhammed peygamber 
doğrultusunda düzenledi ve yaşadı, ona bu hali vere-
ne şükür. Kişisel Arşivimizden. 

24 Hüsniye’den bir beyit; biz evliyaların dünyaya 
geldiği temiz soydanız, bu soy aynı zamanda diri ve 
yüceliği kesin olan yerdir. M. Tevfi k Oytan, Bektaşili-
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Güruhu Nâci’den olmak dilersen 

Muhammed Ali’nin damenini tut

Beyt-i Hakk’a dahil olmak istersen 

Muhammed Ali’nin damenini tut. 25

“Güruhu Nâciye özümü kattım

İnsan sıfatında çok geldim gittim

Bülbül oldum Firdevs bağında öttüm

Bir zaman gül için zara düş oldum.”26

“Hasani bu varlık Hak rızasıdır

Anadan babadan bil mayasıdır

Güruhu Nâci’nin hem azasıdır

Nur doğmuş kubbenin bak bacasına.”27

ğin İçyüzü- Dibi, köşesi, yüzü astarı, Demos yayınları, 
İstanbul, 2010, S:232. 

25 Basri babadan bir dörtlük; Güruhu Nâciye’den ol-
mak ve hakkın evinin bir üyesi olmak istersen, Mu-
hammed Ali’nin yolundan ayrılma. M. Tevfik Oytan, 
Bektaşiliğin İçyüzü- Dibi, köşesi, yüzü astarı, Demos 
yayınları, İstanbul, 2010, S: 44. 

26 Pir Sultan Abdal’dan; Özüm temiz soydan oldu, 
bunu başarabilmek için dünyaya bir çok defa geldim 
gittim, tekamül ettim. Bu süreç içinde bir çok olay ya-
şadım öyleki bir zaman gülün kıymetini anlamak için 
bülbül bile oldum veya aşk kıymeti anlamak için aşk 
için bir kere özel olarak dünyaya geldim. Ali Ekber 
Çiçek’’in Haydar Haydar adlı bestesinin ikinci dört-
lüğü

27 Başköylü Hasan Efendiden bir deyiş; Ana ve ba-
banın birleşmesi ile olan varlık hakkın rızası ile dün-
yaya gelir. Ana baba Güruhu Nâci’den ise çocuk da 
Güruhu Nâci’nin bir üyesi olarak gelir, nurun işaretini 
onun mekan tuttuğu yerden anlayabilirsin. Kişisel Ar-
şivimizden. 

Hüneri huyundan hissesi çoktur

Gerçeğin kelamı gerçektir haktır

Nâci den olanın ervahı paktır

Haber aldım Elif Mim’den Ayn’dan. 28

İman alıp hak görenler hacıdır 

Bu cem ehli ana baba bacıdır 

Bir olanlar hep Güruhu Nâci’dir

Her can birbirini ulu bilmeli29

İmam-ı Zeynel’e can kurban ettim 

Muhammed Bakır’la musaib tuttum 

Cafer-ı Sadık’a göz gönül kattım 

Nâci deryasında ummana düştüm.30

28 Kul Hüseyin’den alınmış bir deyiş; Allah (Elif), 
Muhammed (Mim), Ali (Ayn) den aldığım habere 
göre Güruhu Nâci’den olanın erenlerin sözünün hak 
ve temiz olması gibi soy yazıları-geçmişi temizdir. Bu 
temizlik ise hünerleri ve huyundan belli olur, buralar-
dan gözlemlenebilir. Kişisel Arşivimizden. 

29 Derviş Ruhan’da bir deyiş; Birbirindeki hakk’ı iman 
vasıtasıyla gören hacı sayılır, bizim toplandığımız or-
tamda herkes birbiriyle ana-baba-bacıdır iyi bilin ki 
bir olmayı becerenler birlik erkanına girenler güruhu 
nâcidir. Bu sebeple bu meydanda herkes birlik oldu-
ğunu bilmeli ve birbirine üstünlük taslamamalı, birbi-
rini ulu bilmeli, birliğin bir parçası olduğunu bilmeli. 
Kişisel Arşivimizden. 

30 Kul Himmet Üstadım’ın bir deyişi; On İki İmam-
ların yapıp ettikleri ile ilişki kurdum, onları anladım. 
Sonuçta Güruhu Nâciye sayıldım, o deryanın bir zer-
resi oldum. Kişisel Arşivimizden. 
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Yukarıdaki şiirler gibi sayısız dörtlük 
örneklenebilir. Alevi deyişleri içinde Güru-
hu Nâciye konusu sıklıkla işlenen bir ko-
nudur. Çünkü inancın temel konularından 
biri olan yaratılış, ait olunan soy ve ruhsal 
tekâmül bahsini işler. Bu dörtlüklerden son-
ra iki deyişi bütün olarak işleyip konunun 
bir bütünlük içinde nasıl anlatıldığını örnek-
lemeye çalışalım. 

Temel seciyemiz insanlıkla gelir

Şit Nâci(ye)’deniz delillerimiz var

İnsanlık dostuyuz cehalet düşmanı

Ateşi nur eden Halillerimiz var. 

Arifl er, alimler, dehalar, kamiller

Hakkı bizle bildi mazlumlar zalimler

Bizde üç esaslı insancıl bilimler

İnce derin yüce ilimlerimiz var. 

Tarihin süsünde nice gerçek hakan

İnsanlığa büyük ışıkları tutan

Kuvvet kudret hikmet gözü ile bakan

İnsanlığa öncü velilerimiz var. 

Bayrağımız kanda sancağımız canda

Hakkı yakın gördük şah damarda kanda

Hakikat izimiz bizim bu cihanda

Aleme hac olmuş ölülerimiz var. 

Saygı sevgi bizim esas temelimiz

Şeklimiz marifet dostluk emelimiz

Hakikat yasamız Ali Cemal’imiz

Altıgen güvenli bilimlerimiz var. 

Ali Cemal Dede’ye (2002: 34) ait olan bu 

deyiş Güruhu Nâciye’nin hangi özelliklerle 

donatılmış olduğunu anlamayı kolaylaştırı-

cı ifadelere sahiptir. Öncelikle soyumuz in-

sanlık soyu ile paralel olmakla birlikte Şit ve 

Nâciye’den olduğumuza dair delillerimiz 

var. Aleviler olarak Şit ve Nâciye soyundan 

veya o soyla ile ilişkili olanlardanız. Bizim 

temel özelliğimiz aydınlığın-nurun dostu, 

cehaletin-zulmün düşmanı olmamızdır. Biz 

peygamberlerin, velilerin, yüce şahsiyetlerin 

ait olduğu sürekten geliyoruz. İnce, derin 

yüce ilimlerimiz sayesinde insanlık boyunca 

mazlum ve zalimler bizden hakkı gördü ve 

öğrendi. Biz hakkın tecelli ettiği kaynakla-

rız. Bizlerin öncülüğünde her iyi şey gerçek-

leşti, her hakka dair olan şeyin içinde bizim 

katkımız oldu. Bizim hakikat yasamızdır. 

Bizde duruma, zamana ve mekâna göre de-

ğişen bilgi değil; ön, arka, sağ, sol, alt, üst 

yönleri içeren küresel düşünen bilgi biçim-

lerimiz vardır. Biz ne kendimizi ne başka-

sını kayıran, sadece Hakk’ı dile getiren bir 

anlayışın takipçileriyiz diyerek basitçe özet-

leyebileceğimiz deyiş, Alevilerin nasıl bir 

bilgi ve irfan ile uğraştığının delilidir. Bura-

da işlenen Güruhu Nâciye anlayışı, hakikate 

tabilikle, zulme karşı donanmış bir bilinçle 

ötekini kendinden ayıran değil, ötekinden 

duyduğu sorumluluğu üst seviyeye çıkaran 

bir anlayıştır. İnsanlığa hep olumlu katkı 

sunmak gayreti içindedir. Kendi kişisel kur-

tuluşunun arayışını değil bütüne katkının 

arayışı içindedir. Bu paralelde olan Derviş 

Ruhan’ın bir deyişi de şöyledir; 
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Ne duvara ne ağaca taparız 

Ta ezelden gelen ünümüz vardır 

Nuh tufanı kopsa gönül yaparız 

Güruhu Nâci(ye)den elimiz vardır 

Musa’nın asası elinde beli 

Davut’tan Süleyman olmuştur belli 

Yunus ile çile çeken misali 

Hem alıp hem veren yolumuz vardır 

İsak gibi nice tüyümüz artar 

Yakup gibi nice mizanım dartar

Yusuf gibi nice sırrımız örter 

Halil İbrahim’den elimiz vardır 

İsmail’e hakka can kurban veren 

Zekeriya gibi Hakk’ıynan gören 

İsa gibi Yahya Meryem’e giren 

Hakikat ehli ile sırımız vardır 

Muhammet’le bile seyrana çıkan 

Ali olup miraçta aleme bakan 

Selman’la üç yüz yıl hasreti çeken 

Gelmeden geleni bilen(i)miz vardır 

Gelmeden geleni bilen Allah’tır 

Evvel ahiri şu cihan Allah’tır 

Kul Işık Ruhan’ım söyleten şahtır 

Bir şahı da Merdan Ali’miz vardır

Güruhu Nâciye’nin peygamberler ve 

veliler silsilesi ile geldiğini deyiş içinde işle-

yen şiir önemli tespitlerde bulunur. Derviş 

Ruhan maddenin madde, ruhun ruh oldu-

ğunu “Ne duvara ne ağaca taparız” diyerek 

dile getirir ve “Tanrıdan başka tapacak yok-

tur” diyenlerin ezelden beri var olduklarını 

söyler ve peygamberlerden örneklendirme-

ye başlar. Gerçeklik ezelden beri var olan 

bir durumdur ve bütün peygamberlerde 

görülmüştür. Derviş gerçeğin, Nuh tufanın-

da bile telaşa düşmeyip asli işi olan gönül 

yapma işine devam ettiğini belirterek, Gü-

ruhu Nâciye olarak kabul edilen seçkinler-

den olduklarını söylemektedir. İnsanlık ta-

rihi boyunca hakka dair ne iş yapılmışsa bu-

nun Güruhu Nâciye ile bağlantısı olduğuna 

dikkat çeker. Musa’nın asasının, Davut’tan 

Süleyman olmasını sağlayan asa ile aynı ol-

duğunu belirterek, Yaratıcının Yunus pey-

gamberde olduğu gibi zora düşürüp sonra 

vazifesini yapınca ödüllendiren bir meka-

nizması olduğunu belirtir. Bu mekanizmayı 

ise gerçeklerin yolu Güruhu Nâciye’nin işle-

ği süreği olarak tanımlar. 

Bu deyişte birçok peygamber hikâyesi 

vardır. Deyişin doğru anlaşılması için söz 

konusu hikâyelerin bilinmesi gerekir. Bu 

hikâyelerden biri de İshak’la, İsmail’in baba-

ları İbrahim’in yerine geçmeleri hikâyesidir. 

Derviş Ruhan burada, İshak’ın annesi Sara 

ile birlikte yaptıkları hileden “İshak gibi nice 

tüyümüz artar” diyerek bahseder. Buradan 

hareketle Yusuf’u bekleyen Yakup’tan bah-

seder ve Yusuf peygamberin özel gerçeklik 

sırları ile dolu olduğunun işaretini vererek, 
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gerçeklerin (erenlerin), Halil İbrahim pey-

gamber gibi bereket veren elleri olduğunu 

söyler. Işık Ruhan daha sonra, İsmail yeri-

ne koyun kurban etme durumunu erenlerin 

yaptığını, Zekeriya’nın Hakk’ı gözüyle gör-

mesinde öncülük yapanların erenler oldu-

ğunu, İsa’nın ruh olarak Yahya ve Meryem 

vasıtasıyla yaratıldığını, erenlerin bildiğini 

ve bunun gibi birçok sırrı taşıyan erenler 

gurubundan olduğunu belirtir. Derviş Ru-

han, daha sonra miraç olayında, erenlerin 

kırklar olarak göründüğünü anlatarak, Hz. 

Muhammet, Hz. Ali ve Selman-ı Pak’ın mi-

raç olayındaki durumlarından bahseder. Bu 

anlamlarıyla erenlerin, gelmeden geleceği 

bilenler olduğunu söyler. Derviş buradan 

hareketle, gelmeden geleni bilmenin ancak 

Allah’a mahsus olduğunu, eğer kişide böy-

le bir hal tezahür etti ise bunun kişi değil 

Allah’tan dolayı olduğunu vurgular. Der-

viş buradan hareketle konuşanın kendi ol-

madığını, şahın konuşturduğunu belirtir ve 

buna örnek olarak da Bektaş Veli’yi gösterir. 

Bir vecd halinde söylenmiş olan bu deyişin 

ifade tarzından tutun da, hikâyeleri birbiri-

ne bağlama biçimlerine kadar her şey yer-

li yerindedir. Söz konusu deyişte Kuran-ı 

Kerim’de geçen peygamber hikâyeleri ve 

onların seçilmelerini sağlayan özelliklerinin 

açıklanması durumu söz konusudur. As-

lında bir seçkinler hikâyesi özetlemesi ya-

pılmıştır. Bu seçkinler Güruhu Nâciye’nin 

süreç içinde peygamberler vasıtasıyla izinin 

takibini gündeme getirir. Bu anlamıyla hem 

soy olarak birbirine bağlı bir sistemi karşı-

mıza sunar hem de ruhsal seçkinlik bağla-

mında özelliklerin sıralanmasıyla bir seçil-

mişlik durumunu karşımıza koyar. 

Alevilikte gerek anlatılarla gerek deyiş-

lerle aktarılan Güruhu Nâciye bahsi Alevi 

teolojisi içinde kendi içinde anlamlı ve sis-

temli bir inancın temel kabullerindendir. 

Şimdi verilen örneklerin doyurucu olduğu 

kanaatinden hareketle Alevi teolojisi ve Gü-

ruhu Nâciye bağlantısını açıklayıp, Alevi 

inanç dünyasında nasıl bir zihniyet duru-

muna karşılık geldiği hakkında belirlemeler 

yapmaya çalışalım. 

Güruhu Nâciye ve Alevi Teolojisi 

Güruhu Nâciye inancı Aleviliğin temel 

kabullerinden biridir. Özellikle modern za-

manlarda yapılan Alevilik araştırmalarının 

sonuçları, Alevilerin inanç dünyasına temas 

edememektedir. Çünkü Alevi inancının te-

olojik kabulleri tespit edilmediği için, doğ-

ru bağlantılar kurulmamakta ve yanlış de-

ğerlendirilmektedir. Aleviler kendi teolojik 

kavrayışları içinden anlaşılmadığı zaman, 

başka inanç ve düşün biçimlerinin hazır 

şemalarına göre değerlendirilmektedir. So-

nuçta Aleviliğin kendisi için problem olarak 

görülmeyen durumlar, yeniden inşa edilen 

Aleviliğe atfedilerek Alevilik tanımlanır ve 

bu şekilde de Alevilerin gerçek manada an-

laşılması mümkün olmaz. Gündelik hayatta 

rastladığımız, “Sosyalist”, “İslamcı”, “Ana-

dolucu”, “Türkçü”, “Kürtçü” Alevi okuma-

larının hepsi Aleviliğe dıştan bakıp Aleviliği 

siyasal bir potansiyel olarak kullanma ihti-

yacının bir sonucu olarak ortaya çıkan ve 

inanca değil siyasi çıkara dayanan yorum-

lamalardır. 
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Güruhu Nâciye inancı Alevilerin kö-

kenleri nedir, sorusuna verdikleri cevap-

tır. “Aleviler nereden gelir?” sorusunun 

cevabı “Güruhu Nâciye’den” ve Gürühu 

Nâciye’yi takip edenlerden gelirdir. Güruhu 

Nâciye’nin ne olduğu sorusunun cevabı ise 

Güruhu Nâciye’nin Şit peygamberden gü-

nümüze kadar gelen nebi ve velilerin soyu 

olduğudur. Başka bir ifadeyle Aleviler Gü-

ruhu Nâciye’nin içinde barındığı ortamdır. 

Dikkat edilecek olursa Aleviler mensubiyet-

leri hususunda hiç de “mütevazi” bir köken 

cevabına sahip değillerdir. Fakat buradaki 

temiz soy, temiz grup anlamı cennetle müj-

delenip, dünyadan kurtulmaya çalışan bir 

anlama karşılık gelmez. Alevilerin temiz 

soyu takip ettiklerini kabul etmesi, kendile-

rini temiz tutmak gibi bir sorumluluk duy-

malarına sebep olur. Bu anlamda Aleviler 

ahlaki kurallarda sabit olan, hataya müsaa-

de etmeyen, tavizsiz bir tarikat sistemi kur-

muşlardır. Ahlaki zaafl ara karşı acımasız 

cezalar uygular. “Eline, beline, diline, şaha-

detine ve biatine sahip olmak” düsturunu 

yaşamsal bir önemle takip eder. Alevi için 

Hakk kapısı, hatalarla tamamlanacak kapı 

değil, gelindiğinde dönülmeyecek, ancak 

faziletlerle yürünebilecek bir kapıdır. Bu 

anlamıyla Alevilerde ikrar, ruhlar âleminde 

verilen ikrarın yerdeki tekrarıdır. İnançlı bir 

Aleviye göre Alevi doğmak bu fırsata sahip 

olmaktır; fakat önemli olan Alevi kalabil-

mektir. Alevi kalabilmenin yolu ise ikrarını 

hatırlayıp, ikrarına sadık bir biçimde yaşa-

makla mümkündür. Alevilik bu anlamda 

zor bir süreç olan tarikat sistemini kurmuş 

ve bunu yüzyıllarca uygulamıştır. Aleviler 

için inanç her zaman sorumluluk getiren bir 

durumdur ve inanç, bireysel olmanın dı-

şında toplumsal denetime tabidir. Bu yönü 

ile bireyselleşebilen inançlardan farklıdır. 

Sorumluluğunu kişisel farkındalığa indi-

ren inanç uygulamalarından farklıdır. Alevi 

olan, Alevi kalabilmesini ait olduğu toplu-

luğun üyelerinin rızalığına bağlar. Yani Ale-

vi olan, Alevi kalabildiğini ait olduğu gru-

bun rızalığıyla her cemde31 teyit etmelidir. 

Bu tarikat içindeki hali, yaşının ve sosyal 

konumunun değişmesi ve tarikat içindeki 

başka sorumlulukların da devreye girmesi 

ile güç görevlerin yerine getirilmesi duru-

munu ortaya çıkarır. Bir evladı resule ikrar-

la başlayan süreç, musahiplik ve daha ileri 

aşamalarla devam eder. Yol içinde görev ve 

sorumluluk arttıkça, yolun bağlayıcılığı da 

kişi üzerinde artar. Sanki göksel prensipleri 

yerde yaşamak zorunluluk haline gelir. Uy-

gulamadaki bu farklılık görülmeden Alevi-

lik içindeki inanç uygulamalarını anlamak 

mümkün değildir. Alevilerde onun için tari-

kat içindeki makam yükseldikçe, maddi ha-

yattaki belirleyicilik veya madde ile kurulan 

ilişki zayıfl amaktadır. Bütün Alevi pirleri 

yoldan maddi ve manevi çıkar kazanmamak 

üzerine yeminlidir. Her alınan ocak hak-

kıdır ve ocak için harcanır. Gerek Osmanlı 

son dönemi dönüşümler gerekse modern 

zamanlardaki tarikat içi yozlaşmalara bakıp 

yolun prensipler üzerindeki işleyiş şeması 

yanlış yorumlanmamalıdır. Alevilerin tari-

katlarının bağlayıcı yapısı sıradan bir cem 

ibadeti incelenmesinde bile fark edilebilir. 

31 Alevilerin toplu olarak yaptıkları ibadeti.
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Aleviler kendilerini Güruhu Nâciye’den 

ve Gürühu Nâciye’ye talip olarak kabul eder-

ler. Güruhu Nâciye bir soya işaret eder. Bu 

soy Tevrat’ta zikredilen peygamberleri ye-

tiştiren soydur. Bu soy daha sonra Hz. Pey-

gamberi yetiştirecek ve Hz. Ali ile bütünle-

şecek olan soydur. Alevilere göre bu soyun 

günümüzdeki karşılığı ise Alevilerin yol ön-

derleri olan ve evladı resul kabul edilen de-

delerdir. Dedeler bu anlamıyla peygamber 

ve velilerin geldiği soydan gelir. Bu konuda 

Aleviler peygamberin soyu konusunda da 

farklı düşünür. Hz. Peygamberin bilinen 

soyu Hz. İbrahim soyudur. İbrahim’in so-

yunun ne olduğu ise din tarihçileri arasında 

sıkıntılı bir konudur. Gerek Yahudiler gerek 

Araplar İbrahim’i kendilerinden sayarlar. 

Fakat Aleviler İbrahim’in babasından yola 

çıkarak ve babasının isminin Azer olmasın-

dan hareket ederek İbrahim’in Anadolu’lu 

olduğu ve Hazar çevresi yaşayanları ile il-

gili olduğu konusunda iddialara sahiptir.32 

Bu anlamıyla, Anadolu’da yaşayan etnik 

unsurlarla özellikle kökünü Türklere kadar 

götüren bir anlayışla bu Güruhu Nâciye 

anlayışını birleştiren bir geneolojiye de sa-

hiptir. Bu anlayış her ne kadar günümüzde 

yapılan siyasi tartışmaların içinde itibarsız 

bir bilgi olarak kalmış olsa da özellikle son 

32 Azer; Asurlular zamanında güneydoğu yöremiz-
de yaşayan Azeri Türklerindendir. Hz. Muhammed 
bu soydan gelmektedir. Yani Türk ırkına mensuptur. 
İbrahim’in babası Enam 74. Ayetinde Azer olarak anı-
lır. (Ve İbrâhîm, babası Azer’e şöyle demişti: “Sen put-
ları ilâhlar mı ediniyorsun? Muhakkak ki ben, seni ve 
kavmini apaçık dalâlette görüyorum.”) Haydar Kaya, 
Alevilik’te Yaradılış ve Kader, Ehl-i Beyt İnanç Eğitim 
ve Kültür Vakfı, Manisa 1994, s. 56-57.

erenler-dervişler diye tabir edebileceğimiz 

geçen yüzyıl Alevi dervişleri arasında yay-

gınlıkla kabul edilen bir görüştür. Alevile-

rin Türklüğü bu anlamıyla İslamiyeti şartsız 

kabul eden Oğuzların Ehl-i Beyt ile kurduğu 

ailesel ilişkiler sonucu açıklanmakta, burada 

Gürühu Nâciye inancı ile bağlantı kurul-

maktadır. Benzer bir değerlendirme Mus-

tafa Kemal Atatürk’ün söz konusu soy ile 

ilişkili düşünülmesi durumunda da görül-

mektedir. Aleviler Atatürk’ü bir siyasal ön-

derden öte manevi bir şahsiyet olarak da ka-

bul etmiştir. İşte Gürühu Nâciye kabulü bu 

bütünlük içinde anlaşıldığında Alevi toplu-

munun olayları değerlendirmesi anlaşılabi-

lir. Politik angajmanlar ve siyasal beklentiler 

bu inançla belirlenen kültürel ortamda geçi-

ci şemalar sunar ve bu şemalar kitleselleşe-

mez. Aleviler inancına bağlı olmayan hiçbir 

öneriyi uzun vadede içselleştirmez. Ama 

ona yön verdiğini sanan siyasal hedefl i ha-

reketler Alevilik adına tanımlamalar yapar. 

Bu tanımlamalar söz konusu siyasal ortamın 

sürekliliğine göre değişir. Temelde mistik 

bir tabiatı olan inanç en son tahlilde kendi 

temel teolojik kabulleri üzerinden kendisini 

anlamlandırır. 

Aleviler tarih boyunca “kutlu” bir soy-

dan geldiğine inandıkları bir yapı ile ilişkili 

olduklarına inanmışlar, aynı zamanda ruh-

sal tekâmülle bu soya ileri aşamalarda tabi 

olunabileceğini de benimsemişlerdir. Ale-

vilik üzerine yapılmış çalışmalarda, Alevi-

lerin genel kabul ettiği Oğuz Türklerinden 

olma ve Anadolu’da binlerce yıldan beri ya-

şadığını kabul etme bu kabullerle ilgilidir. 
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Klasik etnik köken çalışmalarındaki mantık 

yürütmeden çok daha farklı bir akıl yürüt-

meye sahip olan Alevilik işte bu farklı akıl 

yürütmeden dolayı anlaşılma güçlüğü çek-

mekte veya siyasi manipülasyonlarda kul-

lanılmaya açık hale gelmektedir. Şunu söy-

leyebiliriz ki, Aleviler kendilerini Oğuz ve 

Türk soyundan kabul eder; fakat Türkçülük 

yapmaz. Aynı zamanda Peygamberin takip-

çisi ve gerçek soydaşı, ruh kardeşi olduğu-

nu kabul eder; ama “İslamcı” olmaz. Alevi 

olarak konumu Güruhu Nâciye bağlamında 

anlamlıdır. Diğer yetmiş iki kavmin, kendi-

sine atfettiği sınıfl amalara itibar etmez, ken-

disini kendi tarikatında ikrar bağı ile bağlar, 

rızalık bağı ile can’a (yol kardeşine) denet-

lettirir. Ama yol dışında olan birinin kendisi 

hakkındaki rızalığını da kazanmak zorunda 

olduğunu da bilir. Bu sebeple strateji ve ta-

kiye yapamaz. Olduğu gibi görünmek Alevi 

için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü 

ikrar veren Alevi sadece insanlardan değil, 

tabiattan, diğer canlılardan da rızalık bağı 

ile sorgulanır. Sorgulanma öylesine yapılan 

ve ötelenen bir sorgulanma değildir, ikrar 

veren her talip birbirinden sorumludur, gör-

düğü hatayı örtmek hakkına sahip değildir. 

Dolayısıyla herkes ikrarının gereğine uy-

mak zorundadır ve bu zorunluluğu toplu-

mun her üyesi birbirine karşı taşır. 

Alevi soyundan gelmek ikrar vermeyi 

kolaylaştırıcı bir durum iken, Alevi kalmak 

bu ikrara sadakatle mümkündür. Zaten yola 

aykırı bir uygulama hemen düşkünlükle yani 

yoldan çıkarılma ile cezalandırılır. Düşkün 

olan, Alevi kalamayan, Güruhu Nâciye’den 

kopan, yetmiş ikiye karışan demektir. Düş-

kün olan, Alevi kurallarına göre sorulmaz, 

Alevi’den beklenilen yükümlülükler ondan 

beklenmez, o artık ait olduğu düşünülen 

meşrebe göre yargılanır. Alevi doğmadan, 

Alevi talipliği ise söz konusu ikrar ve sü-

recin ciddiyetinin kavranması ve ikrar ve-

rilmesi ile mümkündür. Fakat yolun çetin 

şartları uygulamada böyle bir taliplik iliş-

kisini görünür kılmamaktadır. Günümüzde 

Aleviliğe eğilim gösteren insanlar Sünniliğe 

göre Aleviliğin daha esnek bir din anlayışı 

var diye eğilim göstermektedir. Gerçekte ise 

Aleviliğin kuralları sorgulanmayacak kadar 

kesin, kati ve yaptırımlıdır. Aleviler ahlaken 

üstün vasıfl arla donanmak zorundadır. Gü-

ruhu Nâciye, peygamber ve veli yetiştiren 

maddi bir soya karşılık gelir. Bu soy aynı 

zamanda kevser suyu içmiş evliya ruhların 

bulunduğu ruhsal bir sürektir. Bu anlamda 

Güruhu Nâciye’den olmanın, hedefl enen 

insan-ı kâmil hedefi nin, ne kadar yüksek bir 

çıta olduğunun anlaşılması önemlidir. Ale-

viler cennet sevgisi ve cehennem korkusuy-

la değil, tamamen gerçek olduğu, ruhun bir 

sonucu ve insan olmanın başka bir seçeneği 

olmadığına inandığı için bu yolda yürür ve 

kemalatı bu yolda bulur. 

Güruhu Nâciye’ye seçilmek, işleğinin 

73’e seçilmesi, işleğinin 73’e kabul edilmesi 

olarak da ifade edilir. Bu anlayış, ruhsal te-

kamül sonucunda Adem-Havva evlatlarının 

kavrayışının üstüne ulaşmak ve yaptırıma 

gerek kalmadan, iyi olanı kendiliğinden ya-

pabilir hale gelmek, başka bir ifade ile karşı-

lıksız vermek bilgisine kavuşmak anlamına 
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gelir. Alevi inancına göre bu aşamaya bir ha-

yatta ulaşmak mümkün değildir. Bütün var-

lıklar ruhsal tekâmül sürecinde birçok defa 

bu sınavlara tabi olurlar, son aşamada işleği 

beşer üstü bir niteliğe ulaşır. İşte bu esna-

da seçilmişlerden olur. Bu aşamaya gelmek 

kalıp değiştirmek olarak ifade edilen reen-

karnasyon süreçleri ile ilgilidir. Eğitimini 

tamamlayan ruhların farklı yerlerden dün-

yaya gelme sınavları olabilir. Bu nitelikteki 

ruhlar bazen farklı inançlar farklı mezhepler 

içinde dünyaya gelebilir, bu geliş söz konu-

su ait olduğu gurubun ruhsal tekamülüne 

hizmetle ve onları geliştirmekle ilgili bir du-

rumdur. Bu anlamıyla işleği 73’e seçilenler 

her din ve farklı gurubun içinde olabilecek 

Allah’ın seçkinleridir. Aleviler bu tarz ruh-

sal seviyeli yüksek şahsiyetlerle aynı hedef-

lere odaklandıklarını düşünürler. İşleği 73’e 

seçilenleri de Alevi meşrep kabul ederler. 

Bu sebeple birçok ehlisünnet içindeki evli-

yanın, kendi kavimlerinden kovulmasına 

müteakip, yaşayabildikleri yegâne ortamın 

Alevilerin yoğunlukla yaşadığı yerler olması 

tesadüf değildir. Hallac-ı Mansur’dan, Beh-

lül Birdane’ye, Beyazıt-ı Bistami’den Niya-

zi Mısri ve Nesimi’ye bütün mutasavvıfl ar, 

aşıklar, sadıklar, dervişler Aleviler arasında 

kendilerine yaşam alanları bulabilmişlerdir. 

Buralardan hareketle söylenebilir ki ruhta 

olan gelişme ve tekâmül, uygulama sahası-

nı buldukça alanını da ruhsallaştırmaktadır. 

Başka bir ifade ile gelişmiş olan ruh, yardı-

ma ihtiyacı olan ruh kardeşini karşılıksız 

verme süreçlerine tabi olarak geliştirmek 

zorundadır. Yani kendi kurtuluşunun sev-

dasına düşmeden bütün varlıklarla bir bağ 

içinde tekâmülü anlar ve yaşar. İşte bu se-

beplerden dolayı Alevilikte seçilmiş olmak, 

ne maddi ne de manevi bir kolaylık sağlar, 

sadece sorumluluk şuurunu geliştirip bütün 

varlıklardan sorumlu olma duygusunu güç-

lendirir. 

Aleviler Güruhu Nâciye inancı ile in-

sanlığa farklı bir ruhsal perspektif sunmak-

tadır. Ruhsal olana ruhsal, maddi olana 

maddi kıymet veren bu anlayış, maddenin 

her boyutunun ruhsal olarak şekillendiği-

ni bilerek, her bir zerreye ruhun etkinliği-

ni zerketmekle ve ruhun rengini maddeye 

nakşetmekle uğraşır. Bu anlamıyla Aleviler 

Allah’ın yeryüzü halifesi tipolojisinin bir 

uygulamasına sahiptirler ve bunu Güruhu 

Nâciye anlayışı ile gerekçelendirirler. Bu 

anlayışın ve inancın yaşayıp yaşatılabilmesi 

söz konusu inancın müminlerine ve yüksek 

ruhsal mekanizmaların muradına bağlıdır. 

Alevi inancı güçlü teolojik kabullere 

sahiptir. Bu kabuller hiçbir inancın sabit 

yorumuna tabi değildir. Kendisini insanlık 

tarihindeki ruhsal hareketler ile özdeşleşti-

ren ve bu hareketlerin, inançların özü ile bir 

bağı olduğunu söyleyen bir inançtır. Kendi-

sini Güruhu Nâciye bağlamında bütün pey-

gamber ve velilerin yetiştiği maddi ve ruhsal 

sürekle anlamlandırır. Bu anlamıyla en son 

şeklini Hz. Muhammed ve velayetin başlan-

gıcı Hz. Ali ile tamamlar. Buradan Güruhu 

Nâciye’nin ve ona tabi olanların Ehl-i Beyt 

ve ona tabi olanlarla devam ettiğine inana-

rak, tarihsel süreç içinde devam eden ruhsal 

tekâmül süreçleri içinde kendine bir anlam 

bulur. Bu bulunan anlam, kalıp değiştirerek, 
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Rabbin muradına uygun hale gelmiş ruhla-

rın, Güruhu Nâciye’ye seçilerek, insanlığın 

ortak muradının gerçekleşmesidir. Bu an-

lamda Aleviler’de ahlaki zeminde sabiteler 

ruhsal gerekçelerle katı olmasına karşın, 

değişen dünyaya uyma ve aklı gündelik ha-

yatın içinde egemen kılma hususunda cid-

di bir tercih söz konusudur. Ahlaki ilkeler 

hem ruhsal ilkeler olmak babında önemli-

dir hem de varlıkların birbirleri üzerindeki 

rızalığın tesisi için önemlidir. Bu anlamıyla 

değişen dünyada tekâmülün seyrettiği yük-

sek hızda Alevilere göre dünya hızla Güru-

hu Nâciye’nin egemen olacağı boyuta ulaş-

maktadır. Bu süreç tekâmül ettikçe, hedefe 

doğru yaklaşılacak bir süreçtir. Bu anlamıy-

la Alevi ortamı, insanlık için Allah’ın mura-

dının gerçekleşmesine sahne olacak bir or-

tamdır. Bu sebeple Alevilerce ahlaki olanın, 

evrensel olanın gerçekleşmesi, Yaradan’ın 

muradının gerçekleşmesine bir adım daha 

yaklaşmak anlamına gelecektir. 

SONUÇ

Güruhu Nâciye’ye bağlıdır özüm, diye 

başlayan şiirlerle, uzun bir süreç ve kadim 

bir inancın dile getirildiği ve son şeklini 

İslam’la Alevilik olarak alan inanç üzerine 

yapmış olduğumuz belirlemeler ışığında 

yazdığımız makaleden çıkarabileceğimiz 

sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: Seçkin ve 

seçilmiş olmak bütün inançlarda kendine 

özgü anlamlılıklar içinde vardır. İslam inan-

cında da Fırka-i Nâci(ye) ve Güruhu Nâciye 

bağlamında bir kurtulmuş grup veya seçil-

miş, temiz gruptan söz edilebilir. Kuran-ı 

Kerim seçilmişlerden bahsederken, bir soy 

zincirinden ve takvası sonucu seçilenlerden 

bahseder. Fakat İslam’ın farklı yorumları bu 

seçilmişliği kendi üzerinden farklı anlam-

landırıp yaşarlar. Ehl-i Sünnet yorumu ço-

ğunlukla Fırka-ı Nâci(ye) üzerinden bir an-

lamlandırma ile kurtuluşa eren grup olarak 

kendini sunar. Bunun sonucunda müminle-

rin dikkatini kurtuluşu vaaz eden gruplara 

(cemaatlere) veya kurtuluşu vaat eden lider-

lere (gavs, şeyh vb.) yöneltir. Kendi grubu-

nun “kurtulmuşluğunu” korumak için diğer 

gruplar için ne yapması gerekiyorsa yapar. 

Sonuçta birbiriyle anlaşması imkânsız bir-

çok grup ortaya çıkar. 

Aleviler’de ise Gürühü Nâciye inancı 

vardır. Güruhu Nâciye inancı, İslam’ın seç-

kinler veya seçilmişler kabulünün, Alevi an-

latıları ve şiirleri ile sistematik bir inanç hali-

ne gelmiş biçimidir. Aleviler’in anlatılarında 

Havva Ana ile ilgili eleştirel bir durum var-

dır. Anlatıya göre cennetten kovulmaya se-

bep olan Havva, dünyada da insan soyunun 

belli bir yükle devamına sebep olmuştur. Bu 

yük altında olma durumu, Hz. Adem’in töv-

besi, tövbesinin kabulü ve sonuçta Nâciye 

adlı cennet kızının yere indirilmesiyle başka 

bir imkana dönüşecekken, yine Havva’nın 

müdahalesi ile Şit-Nâciye soyu ortaya çık-

mıştır. Buradan hareketle Aleviler kendile-

rini Şit-Nâciye soyu olarak adlandırdıkları 

Güruhu Nâciye soyuyla ilişkilendirerek 

anlamlandırır. Bu anlamda Aleviler yetmiş 

iki milletin dışında Şit-Nâciye soyundan ge-

lenlerle ilişkili olduklarını kabul ederler. Bu 

inanç Alevilerin köken sorusuna verdikleri 

cevaptır. Aleviler, Şit-Nâciye ile ilişkili ola-
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rak dünyaya geldiklerine inanır ve bu soya 

önemli bir anlam atfeder. İnanca göre bütün 

peygamber ve veliler bu soydan gelir. Bu 

soy hem maddi bir soy olarak günümüze 

kadar Ehl-i Beyt evlatları olarak gelmiş hem 

de manevi olarak farklı din, inanç ve mez-

hep içinde evrensel değerleri en yüksek se-

viyede uygulayan insanlar olarak veya dini 

değerleri en ince biçimde yaşayan müminler 

olarak devam etmişlerdir. 

Alevi olmak; Güruhu Nâciye’den olmak-

tır. Gürühu Nâciye’den olmanın iki çeşidi 

vardır. Birincisi soy olarak pir soyuna men-

sup olarak doğarak Güruhu Nâciye soylu 

olmak, ikincisi ise bu pir soyluların yaşama-

sına imkân sağlayan Alevi ortamında doğ-

muş olmaktır. Alevi olarak doğmuş olmak 

ikrar vermeyi kolaylaştırıcı bir avantajdır. 

Başka bir ifadeyle Gürühu Nâciye’den ol-

mak yoluna yakın olma avantajına sahiptir. 

Fakat Alevi olarak doğmak sadece ikrar ver-

me yoluna girebilmek için bir avantaj sağlar. 

Güruhu Nâciye’den olmak Alevi kalmayı 

becerebilmekle, ikrara sahip olabilmekle, 

“eline-beline-diline-şahadetine-biatine” sa-

hip olmakla mümkündür. Dikkat edilecek 

olursa Alevilikte kurallara uyamayan yol 

düşkünü kabul edilir ve Güruhu Nâciye’ye 

ait olmanın dışına atılır. Aleviler söz konu-

su ikrarın denetimini kişisel sorgulamaya 

değil, toplumsal sorgulamaya tabi tutar. 

Rızalık bağlamında ikrarın denetimi yapılır 

ve yol içindeki bir ikrar veren talibin insan-ı 

kâmil olmaktan başka bir çaresi kalmaz. 

İnsan-ı kâmil yetiştirmeyi hedefl eyen 

Aleviler, bu sürecin uzun ve birkaç ömür-

le ilişkili olduğuna inanır. İkrarla bir so-

rumluluk altına giren Alevi sosyal alanda 

ciddi ahlaki yükümlülüklerle donanmıştır. 

Bu durum zor, fakat ruhsal olarak Tanrısal 

muradın gerçekleşmesine hizmet etmesi an-

lamında ulvidir. Aleviler bu ikrarı verirken 

hiçbir beklenti içinde olmayacağını bilerek, 

tamamen ruhsal bir eğitime tabi tutulaca-

ğını kabul etmiş olur. İkrarına sadık olan 

Aleviler tekamül halkaları içinde kalıptan 

kalıba göçerek gelişir ve ideal olan emaneti 

taşıyacak hale gelir. Bu anlamda tekâmülü 

kabul eden Aleviler kalıp değiştirmeler so-

nunda Güruhu Nâciye’ye dâhil olurlar. Bu 

aşamada da insanı kamil olgunluğuna ula-

şarak dünya okulundan mezun olur veya 

gerek arşta gerek yerde farklı görevler alır. 

Aleviler onun için eren evliyaların sürekli-

liğine, Allah’ın muradı olan insanın, insanı 

kâmil olduğuna inanır. Aynı zamanda bu 

insanı kâmillerin yeryüzünde Allah’ın eyle-

yicileri olduğuna inanır. Büyük bir sorum-

luluğa karşılık gelen Güruhu Nâciye inancı, 

Alevilerin zulüm görmelerine rağmen niye 

kan dökmediklerinin, bin kere haksızlığa 

uğrasalar bile bir kere haksızlık yapmama-

larının, tarihin her döneminde mazlumun 

yanında, zulmüm karşısında olmalarının 

sebebi ve inanç kaynağıdır. Alevilerin anla-

şılması, kendi içinden teolojilerinin anlaşılır 

hale getirilmesi ile mümkündür ve Güruhu 

Nâciye inancı Aleviliğin anlaşılmasını ko-

laylaştıracak en temel kabullerden biridir. 

Hak cümleyi yukarıda anlattığımız Güruhu 

Nâciye’nin katarına layık hale getirsin, Gü-

rühu Nâciye’den olan canları bu demden bu 

sıfattan ayırmasın.
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ÂŞIK VEYSEL’İN ‘BENİ HOR GÖRME GARDAŞIM’ 

ŞİİRİNİN HERMENEUTİK AÇILIMI

HERMENEUTIC ANALYSIS OF A POEM OF ÂŞIK VEYSEL 
NAMED “BENİ HOR GÖRME GARDAŞIM”

Cüneyt AKIN1

ÖZ

İnsan-ı Kâmil kavramının anlamını 

bulduğu bir isim olan Âşık Veysel, Yunus 

Emre’nin çağlar aşan mesajlarını, adeta ye-

niden yorumlayıp, ‘İkilik’ten gelir belâ / 

Dâvâ insanlık dâvâsı’ gibi sözleriyle mo-

dern çağın hastalıklarına ‘reçeteler’ sun-

muştur. Görür gözleri yedi yaşında görmez 

olan Âşık Veysel, kendi içinde kurduğu 

‘Küçük Dünyası’nın, gözlerinin açılmasıyla 

yıkılabileceğini düşünüp, ‘Görenler dar gö-

rür; geniştir bana’ diyecek ve Yunus’un ifa-

desiyle ‘Çalab’ın tahtı’ olan o geniş ‘Gönül 

Dünyası’nı yıktırmayacaktır.

Mutasavvıf şâirler arasında gösterilme-

yen Âşık Veysel’in şiirlerinde, Yunus’un 

şiirlerindeki gibi bir Vahdet-i Vücut kav-

ramını (Şahin, 2014: 749-758) ve ilâhî aşkı 

görmekteyiz. Alevî-Bektâşî geleneğinin bir 

Makale geliş tarihi: 05.09.2015 • Makale kabul tarihi: 30.11.2015 

1 Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bö-
lümü.

temsilcisi olan Âşık Veysel, ‘Yezid nedir! 

ne Kızılbaş! / Değil miyiz hep bir gardaş’ 
ve ‘Alevîlik, sünnîlik nedir! / Menfaattir 
varvarası’ sözleriyle, asırlarca aramıza ayrı-
lık tohumları eken ve bugün de başımızda 
‘belâ’ olan ‘ikilik’lere temâs etmektedir.

İnsan’ı, ilâhî mesaja muhatap ve Allah’ın 
ruhundan ruh üflediği bir değer olarak yü-
celten Âşık Veysel, ‘Dâvâ insanlık dâvâsı’ 
diyerek, bizi eşref-i mahlûkat olduğumuzun 
şuuruna varmaya dâvet etmektedir. Teme-
li Antik Yunan’a kadar uzanan ve ‘yorum 
bilgisi’ olarak Türkçeye aktarabileceğimiz 
Hermeneutik’in yöntemlerini kullanarak 
tahlil etmeye çalışacağımız ‘Beni Hor Gör-
me’ adlı şiiri de bize, vahdet-i vücuttan 
‘nefsi öldürme’ kavramlarına kadar, geniş 
bir anlam dünyası açmaktadır. Söz konusu 
anlam dünyalarını daha önce ele alınmayan 
yönleri ile ve Hermeneutik-Alımlama ba-
kış açısıyla değerlendireceğimiz çalışmada, 
Âşık Veysel ve şiir dünyası, araştırmacılar 
ve okurlar tarafından daha iyi anlaşılacaktır 
kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Hermeneutik, Aşık 
Veysel, Alımlama.
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ABSTRACT

Finding the concept of Perfect Human 

Being (İnsan-ı Kamil) its meaning in the 

name, Âşık Veysel presented “prescrip-

tions” to the illnesses of the modern age by 

reinterpreting the messages of Yunus Emre 

which came from the past with the words 

such as “trouble comes from duality”/ “It 

is a problem of being humanity”. Âşık Vey-

sel who could see until the age of 7 but be-

came blind after that time thought that his 

“Little World” created by himself could be 

destroyed with the opening of his eyes, and 

he stated that “Having the ability to see, the 

people see narrowly, but I see broadly” and 

he would not destroy his wide “World of 

Soul” that Yunus stated as “Throne of Çal-

ab” (Çalab’ın tahtı). 

Âşık Veysel is not shown among the 

sufi  poets. As in the poems of Yunus, the 

concept of “Unity of Existence” and divine 

love are seen in the poems of Âşık Veysel. 

As a representative of Alevi-Bektashi tradi-

tion, Âşık Veysel mentions the “dualism” 

that has caused a separation for ages and 

is a “trouble” today with the statements as 

“Who is Yezid! Not a Kızılbaş!/ Are not we 

all siblings” and “What is alawism/shiism 

and sunnism!” and “Its result is benefi t.”

Aşık Veysel, who glorifi ed the human-

ity as a value that is an answerer to the di-

vine message and to whom Allah / God 

blew spirit from Allah’s /God’s own spirit, 

invited us to realize that we are the most 

honourable living creatures by saying ‘it is a 

problem of being humanity’. Additionally, a 

poem named as “Beni Hor Görme” that we 

tried to analyse using Hermeneutic methods 

which dates back to Ancient Greece and can 

be translated into Turkish as “yorum bil-

gisi” provides a wide semantic world from 

unity of existence to “killing the self”. We 

are of the opinion that Aşık Veysel and his 

world of poetry will be better understood 

with this study in which we will evaluate 

the aforementioned meaning worlds from 

the aspects that were not discussed before 

and from the Hermeneutic-Reception point 

of view by the researchers and the readers 

(Tunç, 2014: 1467-1480).

Keywords: Hermeneutic, Aşık Veysel, 

Reception.

1. GİRİŞ

Kökleri Antik Yunan’a kadar uzanan 

Hermeneutik, “hermeneuein” (ἑρμηνεύειν) 
kelimesinden türetilen bir kavramdır. Bir 

‘tercüme’, ‘açıklama’ ve ‘yorumlama’ yönte-

mi olan hermeneutik (Topakkaya, 2007: 76), 

esas olarak bir şiirin, bir kanun metninin 

veya dini bir metnin arka planının yorum-

layıcı tarafından dışa vurulması, açıklan-

ması ve anlamlandırılmasıdır (Şengül, 2012: 

2772).

Düşünceyi, duyusal bir biçimle somut-

laştırarak dolayımsız olarak bilincimize su-

nan sanat (Hegel, 1994: 74), özellikle şiirde 
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insan düşüncesini evrensel düzeyde kavra-

yarak, bir ozanın dilinde canlandırır ve alım-

layanın dünyasındaki gerçekliklerle açıklığa 

kavuşturur. Halk şiirinde Yunus Emre gibi 

mutasavvıf şâirler, halka hitap ettiğinin far-

kında olarak, halkın dilini kullanmış ve an-

laşılması zor soyut kavramları, halkın gün-

lük hayatından seçtiği basit somutlamalarla 

anlatmıştır (Buran, 1991: 118). Âşık Veysel’in 

de sırrı, Yunus Emre gibi somutlamalar ya-

parak, tasavvufî unsurları halkın anlayacağı 

düzeye getirmiş olmasıdır.

Âşık Veysel özellikle ‘Beni Hor Gör-

me Gardaşım’ adlı şiirinde kullandığı dînî-

tasavvûfî ifadeleri, somutlama yaparak 

halkın anlayabileceği düzeye getirmiştir. 

Bu şiiri değerlendirirken kullanacağımız 

Hemeneutik-somutlaştırma yöntemi, sade-

ce kutsal kitap metinlerinde değil, ilk çağ-

larda yazılan bir destanı ya da şiiri anlama-

da da insanların kullandığı bir teknik olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Aristoteles) (Yılmaz, 

2008: 727). 18. yüzyıl sonlarına kadar dinî 

ve kısmen hukukî metinleri doğru anla-

ma çabası olarak devam eden hermeneutik 

yöntemler 19. yüzyılda Schleiermacher ile 

evrenselleşerek “anlamanın bilimi” hâline 

gelir. Dinî metin-kutsal metin ayrımını orta-

dan kaldıran Schleiermacher’e göre iki temel 

anlama biçimi vardır ki, bunlardan birincisi 

gramatik anlama, diğeri ise psikolojik anla-

madır. Hermeneutiği bir “bilim kuramı”na 

dönüştüren Dilthey ise, yorumlamada “tin” 

kavramının önemine vurgu yapar. Ona göre 

bir devri ya da kültürü doğru okumak, sa-

dece metinlerdeki yüzeysel anlamların 

kavranmasıyla mümkün olmaz. Kelime-

ler, devrin tinsel özelliklerini de yansıtırlar 

ve bu yüzden kelimelerin doğru okunması 

sayesindedir ki ancak bir devrin ruhu anla-

şılabilir. Dilthey’le başlayan tin bilimlerini 

kendi içerisinde temellendirmeye çabalayan 

Gadamer ise, bir metni anlamanın, ancak 

sahip olduğumuz “ön yargı”lar sayesinde 

gerçekleştiği fi krindedir. Her sanat yapıtı-

nın bir ufku olduğu gibi, onu okuyanın da 

bir ufku vardır. Anlama ise aslında bir ufuk 

birleşmesidir (Özkan, 2011: 65, 66).

Ünlü Fenomenoloji fi lozofu Edmund 

Husserl’in talebesi olan Roman Ingarden’in 

‘somutlama kuramı’na göre, bir sanat met-

ninin anlaşılmasının, metinde bildik nes-

neler dünyasından bir takım yaşantılarla, 

durumların oluşturduğu birbirine örülü 

şemasının (boz-yap örneğinde olduğu gibi) 

okurca somutlanması ile başlamaktadır. Her 

okur, içinde bulunduğu toplumsal-kültürel 

ortamın niteliğine göre, anlamlandırma ya-

par. Bu ilk okuma sürecinde, metnin temel 

kavramları ile metin yüzeysel olarak kavra-

nır, ikinci ve diğer aşamalar okurun öznel-

liğini ilgilendirdiği için biçimcilerin “derin 

okuma”, “nitelikli okuma” adını verdikleri 

okuma süreçleri ile değişik anlamlara açık-

tır (Genç, 2009: 185-186).Yukarıdaki veriler-
den yola çıkarak, Âşık Veysel’in ‘Beni Hor 
Görme Gardaşım’ şiirini ‘derin ve nitelikli’ 
okuma yapmak suretiyle ‘anlamlandırma’ya 
çalışacağız.
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2. ‘BENİ HOR GÖRME 

GARDAŞIM’ ŞİİRİNİN 

HERMENEUTİK AÇILIMI

“Beni hor görme gardaşım”

Alevî-Bektaşî öğretisinin esaslarından 

biri olan: “Hiçbir milleti ve insanı ayıpla-

ma! hor görme! küçük görme!” (Tatlılıoğlu, 

2013: 527) düsturunun, şiirin ana felsefesini 

oluşturduğunu görmekteyiz. Şiirin başlığın-

daki ikinci esas ise, ‘gardaş’lıktır. Kur’an’da 

çok sayıda ayette geçen kardeşlik konusu 

(Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kar-

deşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan 

korkun ki esirgenesiniz (49/Hucurat-10), 

Alevî-Bektaşî öğretisinin de temellerinden 

biridir.

“Sen altınsın ben tunc muyum”

Hayatında ‘altın’ ve ‘tunç’ madenlerini 

hiç görmemiş ve bu madenlerin farkını öğ-

reneceği bir çevreden gelmeyen ve bunlarla 

ilgili herhangi bir eğitim almamış olan Âşık 

Veysel’in, temelini Platon ve Sokrates’e ka-

dar götürebileceğimiz ‘altın’ ve ‘tunç’ ben-

zetmeleri ve bu somutlamalarla birlikte, 

muhatabında oluşturduğu dolayımsız bir 

alımlama netliği şaşırtıcıdır. Sokrates ile 

Glaukon arasında geçen diyalogda anlatı-

lan bir Fenike masalında: Ama, sizi yaratan 

Tanrı, aranızdan önder olarak, yarattıkları-

nın mayasına altın katmıştır. Onlar bunun 

için baş tâcı olurlar. Yardımcı olarak yarat-

tıklarının mayasına gümüş, çiftçiler ve öbür 

işçilerin mayasına da demir ve tunç katmış-

tır… (Ünder, 1993: 201) ifadelerindeki altın 

ve tunç madenlerinin değer sıralaması, di-

zedeki benzetmenin mantığını doğrulayıcı 

niteliktedir.

“Aynı Var’dan vâr olmuşuz”

Âşık Veysel’de vahdet-i vücut anlayışı 

bazı çalışmalarda ele alınmıştır (bkz. Apay-

dın, 2005; Aytaç, 2003; Köktürk, 2014). Söz 

konusu çalışmalarda ise, ‘Beni Hor Görme 

Gardaşım’ şiirine değinilmemiştir. Oysa, bu 

şiirde vahdet-i vücut anlayışı apaçık görül-

mektedir. Vahdet-i vücûd (varlığın birliği) 

düşüncesinin en temel özelliklerinden birine 

göre, var olan sâdece Allah’tır. Etrafımızda 

var gibi gördüğümüz âlem, Allah’ın isim ve 

sıfatlarının gölgesidir (Tosun, 2009: 182). Sa-

dece bu dizedeki, ‘Aynı Var’dan vâr olmak’ 

kavramı, bu felsefeyi özetler niteliktedir.

“Sen gümüşsün, ben sac mıyım?”

Dizedeki ‘gümüş’ ve ‘sac’ somutlama-

ları, yukarıdaki Fenike masalında yer alan 

sıralama ile karşımıza çıkmakta ve ikinci di-

zedeki sıralamayı bir basamak altından ta-

kip etmektedir. Âşık Veysel’in, birinci dize-

deki ‘altın-tunç’ benzetmelerini, ikinci dize-

deki ‘gümüş’ maddesi ve demirden oluşan 

bir malzeme olan ‘sac’ somutlamaları takip 

etmiş ve bu diziliş, söz konusu maddelerin 

özelliklerine uygun düşmüştür.

“Ne var ise sende bende”

Felsefede, bir şeyi o şey yapan şey olan 

töz (Aristoteles), insan varlığı için de söz ko-

nusudur. Âşık Veysel burada, “Ne var ise 

sende bende” derken, seni-beni insan yapan 
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özellikler her ne ise, bu özelliklerin hiç kimse 

için farklı olmadığını ve dolayısıyla herhan-

gi bir üstün yaratılıştan söz edilemeyeceğini 

ifade etmektedir. 

“Aynı varlık her bedende”

Âşık Veysel’in bu dizede, her bedendeki 

‘can’ın aynı olduğunu, yani ‘ruh’ bakımın-

dan, insanların aynı ruhun, ruhundan ruh 

üfl ediği3 ruhun bir parçaları olduğunu an-

latmak istediğini söyleyebiliriz.

“Yarın mezara girende

Sen toksun da ben ac mıyım!”

Yukarıdaki iki dizede anlatılan, önce-

likle ‘ölüm’ gerçeği ve sonrasında da her 

bedenin mezarda eşitleneceğidir. ‘Ölümün 

herkesi eşitleyeceği’ felsefesini, bazı fi lo-

zofl arın (Örn. Sophokles) eserlerinde kah-

ramanlarına (Antigone) (Sophokles, 2005: 

88) söylettiğini görürüz (Tekerek, 2008: 67). 

Ölüm gibi, açlık ta eşitleyicidir ve bu eşitlik, 

ölümle gelir.

“Kimi molla kimi derviş

Allah bize neler vermiş”

Âşık Veysel, kimi molla kimi derviş der-

ken, ‘mollalık’ ve ‘dervişlik’ kavramlarına 

dikkati çeker. Mollalık ‘şeriat’ı, dervişlik ise 

‘tarikat’ı temsil etmektedir. (Maraş: 36) İkin-

ci dizede ise, Allah’ın verdiklerine şükret-

3 Yarattığı her şeyi güzel yaratan, insanı başlangıçta 
çamurdan yaratan, sonra onun soyunu, bayağı bir 
suyun özünden yapan, sonra onu şekillendirip ru-
hundan ona üfl eyen Allah’tır. Size kulaklar, gözler, 
kalbler verilmiştir. Öyleyken, pek az şükrediyorsunuz 
(32- Secde-7-9).

mektedir. Bu tutum, Alevi-Bektaşi anlayışta 

da ritüeller içinde yer alır.

“Kimi arı, çiçek dermiş

Sen balsın da ben çeç miyim!”

Yunus Emre’nin şiirlerinde de ‘arı’ ve 

‘bal’ benzetmelerinin yapıldığını görmekte-

yiz. ‘arı’nın ‘ârif’e, ‘bal’ın da bazen ‘mürşid’e 

bazen de ‘aşk’a benzetildiği görülmektedir 

(Kırgız, 2011: 67). Yukarıdaki dizelerde ‘çeç 

(Balı alınmış petek)’ (Kaya, 2002: 259-262) 

ile ‘bal’ kelimeleri arasında yapılan benzet-

mede şair, ‘öz’ ve ‘kabuk’ karşılaştırması 

yapmıştır. Yapılan benzetmeyle anlatılmak 

istenen şey ise, bütün insanların yaratılıştan 

bir ‘öz’ ya da ‘töz’ sahibi olduğu, dolayısıyla 

hiç kimsenin ‘kabuk’ görülüp ötekileştiril-

memesi ve hor görülmemesi gerektiği vur-

gulanmıştır. 

“Topraktandır cümle beden

Nefsini öldür, ölmeden

Böyle emretmiş yaradan

Sen kalemsin, ben uç muyum”

Allâh sizi bir topraktan, sonra bir nut-

feden yarattı (35/11) ayeti, birinci dizede 

edebî olarak dikkatlere sunulmuş, ikinci di-

zede ise: …Nefi slerinizi (kötü duygularınızı) 

öldürün…(1/54) ilâhî emri vurgulanmıştır. 

İlk iki dizedeki atıfl arın ilâhî mesaja yapıl-

dığını ise, üçüncü dizede: “Böyle emretmiş 

yaradan” ifadesiyle anlamaktayız. 

Yukarıda yapılan bu atıfl arı, Mevlânâ’nın 

Mesnevi’sinde toprakla ilişkilendirdiği (Ka-

val, 2011: 151) ‘nefi s’ kavramında görmekte-

yiz. Yunus Emre’nin dizelerinde de: ‘Öldür 
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nefsün dileğini…’ ifadeleriyle, nefsi öldür-

mekten maksadın, nefsin ‘dileği’ni, yani 

nefsin arzu ve isteklerini öldürmek olduğu-

nu görmekteyiz (Bilgin, 2007: 45).

Âşık Veysel son dizede, kalem ve uc 

benzetmeleri yapmaktadır. Kur’an’daki 

Kalem Suresi’nde (68/1) kalem ve kalemin 

yazdıkları üzerine yemin edilmiştir. ‘Kalem’ 

bir bütünü, ‘uc’ ise, kalemin bir parçasını 

temsil etmektedir. Söz konusu dizede anla-

tılmak istenen, kanaatimizce, kimsenin ek-

sik yaratılışta olmadığı, yâni ahsen-i takvim 

(95/4) olarak yaratıldığı hakikatidir (Yüce, 

2005: 63).

“Tabiatta Veysel aşık

Topraktan olduk kardaşık”

Birinci dizede, neredeyse bütün şiirleri-

ne malzeme olan tabiatın ve Allah’ın ismi-

nin tecellilerini yansıtan meyvelerinin (çi-

çek, ağaç vb.) dalında bir yaprak gibi (Araz, 

2008: 8), ‘aşk’ını terennüm ettiği bir mekân 

olduğunu görmekteyiz. 

İkinci dizede yer alan: ‘topraktan olma’ 

ve ‘kardeşlik’ kavramları bir arada kullanı-

larak, hem yukarıdaki “Topraktandır cümle 

beden” dizesine bir gönderme yapılmakta 

hem de ikinci dizede, belki de farkında olma-

dan, Hz. Ali (r.a)’nin, “topraktan gelen insa-

nın toprak üstünde böbürlenip kibirlenmesi 

münasip olmaz” sözüne atıfta bulunarak 

(Çeribaş, 2011: 71), ‘insanların kardeşliği’ni 

vurgulamaktadır.

“Aynı yolcuyuz, yoldaşık

Sen yolcusun, ben bac mıyım”

Felsefe için, ‘Felsefe yolda olmak’dır 

(Hakkı, 2006: 9). Tasavvufta ise ‘bir tekâmül 

süreci’ olan yolculuk (Erbay; Özbek, 2013: 

1358), Ruhlar âleminde başlar ve ayetin ifa-

desiyle …(bütün yolculuklar) O’nda niha-

yet bulur (5/18). İşte bu bahsedilen yolcu-

luk sürecinde insan, bir ‘yolcu’dur ve kimse 

‘bac (yol haracı)’ değildir. Veysel’in bu sözü 

aynı zamanda, Alevi-Bektaşî kültüründeki 

‘yolunuza yoldaş olun’ öğüdünü çağrıştır-

maktadır (Bulut, 2013: 110). 

3. SONUÇ

Vahdet-i vücut felsefesinden İnsan-ı 

Kâmil olgusuna, yaratılış felsefesinden nefsi 

öldürme anlayışına kadar çok geniş bir kav-

ram alanını ele alan Âşık Veysel, tekâmül sü-

recinde bir yolcu olan insanı, Hazret-i İnsan 

olarak görüp, eşref-i mahlûkat mertebesinde 

değerlendirmiştir. Alevî-Bektâşî anlayışının 

“hor görme!” ilkesi üzerine inşa ettiği şiirini, 

insanların kardeşliği, yol arkadaşlığı felsefe-

leri temelinde kaleme almıştır. 

Yunus Emre’nin çağımızdaki sesi ola-

rak değerlendirebileceğimiz Âşık Veysel, 

halkın anlayışına yaklaştırarak ve Yunus 

Emre’deki somutlama yöntemini de kullan-

mak suretiyle yazdığı şiirindeki kavramları, 

gerçeklikten uzaklaşmadan dikkatlere sun-

muştur. 

Bugüne kadar Âşık Veysel ve şiirlerin-

deki unsurları (din, tasavvuf, felsefe, tabiat, 

hikmet vb.) ele alan çok sayıda çalışma yapıl-

mıştır. Yaptığımız çalışmada kullandığımız 

hermeneutik-somutlama ve hermeneutik-
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alımlama yaklaşımları ile önceki çalışmalar-

dan daha farklı ve yeni sonuçlara ulaşmaya 

çalıştık. Hiçbir metnin ‘bitmiş’ bir metin 

olmayacağı ve herhangi bir metni (edebî, 

felsefî, tarihî vb.) anlama ve anlamlandır-

ma çabasının sonsuz olacağı diskurundan 

hareketle, mutlak bir gerçek yoktur, yorum-

samacı (hermeneutik) gerçek vardır diyebi-

liriz (Uçan, 2009: 2293).
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Coşkun KÖKEL1

Serkan AKDAĞ2

ÖZ

Gümüşhane-Kürtün-Taşlıca köyünde 
bulunan Taşlıca-Şeyh İlyas Zaviyesi, Kara-
deniz bölgesinde etkiye sahip Güvenç Ab-
dal Ocağı’nın tarihi-inançsal merkezidir. 
Kuzey Anadolu’da Hacı Bektaş Veli düşün-
cenin en önemli kurumsal-inançsal organi-
zasyonu Güvenç Abdal Ocağı’dır. Güvenç 
Abdal Hacı Bektaş Veli’nin yetiştirdiği der-
vişlerden olup mensubu olduğu öğretinin 
temsilciliğini yapmak, Alevi-Bektaşi inancı-
nı bölgede örgütlemek üzere Gümüşhane-
Kürtün’e, Harşit vadisine gönderilmiştir. 

13. yüzyılda Harşit vadisi Çepni 
Türkmenleri’nin iskân olmaya çalıştığı bir 
bölgedir. Güvenç Abdal Harşit’e varınca 
iskân sürecine birincil derecede katkıda bu-
lunarak Taşlıca köyünü kurmuş, bölgede 
Alevi-Bektaşi inancının kurumsallaşmasını 

Makale geliş tarihi: 15.09.2015 • Makale kabul tarihi: 30.11.2015 

1 Yrd. Doç. Dr., Tunceli Üniversitesi, Edebiyat Fakül-
tesi, Sosyoloji Bölümü. 

2 Araştırmacı. 

sağlayarak Güvenç Abdal Ocağı’nı tesis et-

miş, bölge tarihi açısından önemli çalışma-

lar gerçekleştirmiştir. Tarihi belgelerde Taş-

lıca Zaviyesi olarak geçen zaviye yüzyıllar 

boyunca onlarca ilde ve yüzlerce yerleşim 

biriminde yerleşik Güvenç Abdal ocaklısı 

kitle için inançsal merkez olmuştur. Taşlıca-

lılar tarafından ocak-tekke adıyla da anılan 

Taşlıca Zaviyesi Taşlıca köyüne adını veren 

Merkez mahallesinde kurulmuş, mekânsal 

varlığını 20. yüzyılın sonlarına kadar koru-

muştur. 

Tarihsel süreç içerisinde Şeyh İlyas adı-

nı alan zaviye ayrıca Çağırgan Baba adıyla 

da anılmıştır. Tarihi zaviyeye adını veren bu 

zaviye önderleri de Güvenç Abdal’ın soyun-

dan gelmekte olup, görev aldıkları dönem-

de başta zaviye olmak üzere Güvenç Abdal 

Ocağı içerisinde karizmatik bir temsiliyet 

yaratmış ocakzadelerdir. Bu ocaklılar kişisel 

donanım, inançsal derinlik ve kurumsal et-

kinlikleri ile Taşlıca Zaviyesi ve Güvenç Ab-

dal Ocağı için son derece önemli faaliyetler 

gerçekleştirmiştir. Nitekim bu zaviyedarla-

rın ocak ve zaviye için tarihi nitelikteki hiz-

GÜVENÇ ABDAL OCAĞI’NIN TARİHSEL-İNANÇSAL 

MERKEZİ: TAŞLICA-ŞEYH İLYAS ZAVİYESİ VE VAKFI 

THE HISTORICAL-RELIGIOUS CENTRE OF GÜVENÇ 

ABDAL HEART: TAŞLICA-SHEIK İLYAS ZAWIYA AND 

FOUNDATION
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metleri adlarının zaviyeye verilmesine sebep 

olmuştur. Şeyh İlyas Zaviyesi, Anadolu’daki 

zaviye geleneğinin temel unsuru olan vakıf 

yapılanışı bağlamında organize olmuştur. 

Tarihi seyir içerisinde Taşlıca Zaviyesi sahip 

olduğu vakıf müessesesi aracılığı ile çevreye 

ve ocaklı topluluğa inançsal, sosyal ve kül-

türel açıdan daha etkili ve nitelikli bir hiz-

met vermiştir. Taşlıca Zaviyesi’ne ait vakıf 

da zaviye benzeri Şeyh İlyas veya Çağırgan 

Baba Vakfı adıyla arşiv kayıtlarında yer al-

maktadır. 

Bu metinde Güvenç Abdal Ocağı’nın 

tarihi merkezi Taşlıca Zaviyesi ve zaviyeye 

ait vakıf hakkında bilgiler verilecek ve arşiv 

evrakları bağlamında değerlendirmeler ya-

pılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Güvenç Abdal, Gü-

venç Abdal Ocağı, Şeyh İlyas Zaviyesi, Şeyh 

İlyas Vakfı, Taşlıca, Kürtün, Harşit Vadisi, 

Gümüşhane.

ABSTRACT

The Taşlıca-Sheik İlyas Zawiya that is 

situated in the Gümüşhane-Kürtün-Taşlıca 

village is the historical and religious centre 

of Güvenç Abdal Heart, which has infl uence 

on the Black Sea region. Güvenç Abdal Heart 

is the most important institutive-religious 

organisation of Haci Bektash Veli thought 

in the North Anatolia. Güvenç Abdal, who 

is one of the dervishes trained by Haci Bek-

tash Veli, was sent to the Harşit Valley in 

Gümüşhane-Kürtün to represent the doc-

trine to which he is the connected and to 

organize the Alevi-Bektashi belief in the 

region. In the 13th century, the Harşit valley 

was a region on which the Çepni Turkmen 

were trying to locate. When he was arrived 

in Harşit, Güvenç Abdal was contributed to 

the settlement period personally and estab-

lished the Taşlıca village, and instituted the 

Güvenç Abdal Hearth by providing the in-

stitutionalization of Alevi-Bektashi belief in 

the region, and carried out important stud-

ies with regards to the history of region. The 

zawiya that is mentioned as Taşlıca Zawiya 

in historical documents has been a belief 

centre for members of Güvenç Abdal who 

lives in tens of city and hundreds of popula-

tion centre for centuries. The Taşlıca Zawiya 

that is also named after as heart-lodge is es-

tablished in the Central quarter that lends its 

name to the Taşlıca village, and continued 

its spatial existence till late 20th century. 

The zawiya that is named as Sheik İlyas 

within the historical process also named after 

as Çağırgan Baba. These leaders of zawiya, 

who lend their name to the historical zawi-

ya, were descended from Güvenç Abdal, 

and they were heart members that created 

charismatic representation in Güvenç Ab-

dal Hearth especially in the zawiya. These 

heart members have been realised extreme-

ly important activities with their personal 

qualities, belief deepness and institutional 

effi ciency. Hence, the historical services of 

these heart members for heart and zawiya 

has caused him to lend their names to the 

zawiya. The Sheik İlyas Zawiya has been or-

ganised as part of the foundation settlement 
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that is the main factor of zawiya tradition. 

Within the historical process, the Taşlıca 

Zawiya has provided an effective and quali-

fi ed religious, social and cultural service to 

the region and heart community through its 

foundation venture. The foundation that be-

longs to Taşlıca Zawiya also takes part in ar-

chival records with the names of Sheik İlyas 

or Çağırgan Baba Foundations like zawiya. 

In this study, the information about 

Taşlıca Zawiya that is the historical centre 

of Güvenç Abdal Hearth, and the founda-

tion belongs to the zawiya will be given and 

evaluations will be carried out within the 

context of archival documents. 

Keywords: Güvenç Abdal, Güvenç Ab-

dal Heart, Sheik İlyas Zawiya, Şeyh İlyas 

Foundation, Taşlıca, Kürtün, Harşit Valley, 

Gümüşhane.

13. yüzyıl Anadolu tarihinin sosyal, si-

yasal, askeri ve kültürel açıdan en önemli 

zaman dilimlerinden biridir. 13. yüzyılda 

yaşanan siyasal ve toplamsal gelişmelerin 

yansımaları Anadolu’da yüzyıllarca etkisini 

devam ettirmiştir. 13. yüzyılda Anadolu’da 

sosyal alanda etkin olmuş en önemli dina-

miklerin başında tasavvufi  düşünce-inanç 

sistemi ve bu yapının özneleri olan dervişler 

gelmektedir. 

13. yüzyıldan önce de Anadolu’da farklı 

tasavvufi  ekollere bağlı dervişlerin faaliyet-

leri gerçekleşmiştir. Fakat bu tasavvufi  orga-

nizasyonların 13. yüzyıldan önce toplumsal 

yaşamda etkin şekilde kurumsallaşamadığı 

görülmektedir. Tasavvuf gruplarının Ana-

dolu coğrafyasında toplumsal ve kültürel 

açıdan etkin olmaya başladıkları dönem 13. 

yüzyıldan itibaren başlamıştır. Farklı tasav-

vuf geleneklerine bağlı çok sayıda derviş 

13. yüzyılda Anadolu’ya gelmiş ve mensu-

bu oldukları öğreti adına tekke, zaviye ve 

dergah adlarıyla anılan inanç merkezleri 

kurarak yeni dervişler yetiştirmiştir. Der-

vişler zaviyelerini kurdukları bölgelerde 

iskân ve yurt tutma sürecine birincil derece-

de etkide bulunmuştur.3 Dervişler Anadolu 

topraklarında irşat alanı olarak belirledik-

leri mevkilerde önce köy kurarak yerleşimi 

teşvik etmiş ardından zaviye açarak bölge 

halkına düşünsel açıdan model olmaya ça-

lışmıştır. Zaman içerisinde zaviyelerin çev-

resi yoğun bir imar-iskân faaliyetine zemin 

olmuştur. Bu sebeple 13. yüzyıldan itibaren 

Anadolu’da faaliyet gösteren dervişler ve 

hizmet veren zaviyeleri Anadolu’nun iskân 

ve imarında etkili olmuş en önemli tarihsel 

dinamiklerdir.

13. yüzyılda Anadolu coğrafyasının 

farklı bölgelerinde ve eş zamanlı olarak Bal-

kan topraklarında örgütlenmiş ve toplum-

sal taban oluşturmuş tasavvuf ulularının en 

3 Dervişlerin zaviye açıp yurt tuttukları bölgelerde 
iskân faaliyetlerine birincil derecede tesirde bulunma-
ları sebebiyle kolonizatör olarak anıldığı görülmekte-
dir. Kolonizatör tabiri Anadolu’daki dervişlerin bağlı 
oldukları inanç geleneğine, sosyal yaşamdaki faali-
yetlerine ve tekke-vakıf hizmet felsefesine paralellik 
göstermemektedir. Bu sebeple iskâncı-imarcı-irşatcı 
dervişler ifadesi Anadolu’daki derviş-tekke-vakıf sis-
teminin tarihsel, inançsal ve sosyal niteliklerine daha 
uygundur.
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önemlilerinden birisi de Hacı Bektaş Veli’dir. 

Hacı Bektaş Veli, Horasan kökenli olup Ni-

şabur şehrinde doğmuştur. Hakkında bilgi 

veren kaynakların başında adına yazılmış 

velayetname gelmektedir. Velayetname’de 

verilen bilgilere göre Hacı Bektaş Veli, 

İmam Musa-i Kazım soyundan gelmekte 

olup bir seyyiddir. Nesli On İki İmamlar 

üzerinden Ehl-i Beyt’e çıkmaktadır. Hoca 

Ahmed Yesevi’nin dergahında eğitim almış, 

Yesevi’nin Lokman Perende adlı halifesi 

tarafından yetiştirilmiştir. Ardından Rum-

Urum ülkesi olarak anılan Anadolu’ya eren 

düşüncesinin temsilciliğini yapmak üzere 

görevlendirilmiştir.4 Hacı Bektaş Veli’nin 

Anadolu’ya gelişinin temelinde 13. yüzyı-

lın siyasi-askeri ve sosyal profi linin etkisi 

büyüktür. Doğudan batıya yönelen Moğol 

akınları Horasan coğrafyasının toplumsal 

ve politik yapısına birincil derecede etkide 

bulunmuştur. Horasan coğrafyasında yaşa-

yan Türkmen gruplar büyük gruplar halin-

de Moğol akınları sebebiyle batıya göç etmiş 

ve Anadolu’ya yerleşmeye başlamıştır.5 13. 

yüzyılla beraber farklı boylara, aşiretlere 

bağlı topluluklar Anadolu’ya dağılmış ve 

yeni yurtlarında iskân olmaya çalışmıştır. 

Baba, dede ve sultan gibi sıfatlarla anılan 

ve genel olarak Horasan erenleri olarak ta-

4 Bkz. Abdülbâki Gölpınarlı, Vilâyet-Nâme Manâkıb-ı 
Hünkâr Hacı Bektâş-ı Veli, 1995, İstanbul. 

Velayetname’de geldiği nesil, yetiştiği ortam, aldığı 
görev ve yetiştirdiği dervişler olmak üzere birçok açı-
dan Hacı Bektaş Veli hakkında detaylar bilgiler veril-
mektedir.

5 Bkz. Osman Turan, Selçuklular ve İslamiyet, 1993, 
İstanbul.

nınan derviş topluluklarının Anadolu’ya in-

tikalleri de 13. yüzyıldır. Derviş toplulukla-

rının, bu bağlamda Hacı Bektaş Veli’nin de 

13. yüzyılda Anadolu’ya gönderilişi bu göç-

iskân-irşat sistematiğini temel almaktadır. 

Hacı Bektaş Veli Anadolu’ya gelince-

ye kadar ki süreçte Hicaz, Necef, Kudüs 

gibi önemli merkezleri ziyaret etmiştir. 

Ardından Anadolu’ya geçerek farklı böl-

gelerde kısa şekilde konaklamış devamın-

da kalıcı yurdu olan Sulucakara(h)öyük’e 

yerleşmiştir.6 Nitekim Horasan’dan başla-

yan göçü Anadolu’da Sulucakara(h)öyük’te 

son bulmuş, bu köyde dergah açıp tasavvuf 

yoluna, Yesevi öğretisine hizmet etmiştir.7 

Hacı Bektaş Veli, çağdaşları içerisinde ge-

liştirdiği düşünce ve yetiştirdiği dervişler 

ile Anadolu tarihinde en etkili olmuş tasav-

vuf büyüklerindendir. Sulucakara(h)öyük 

Dergahı’nda yetişen dervişlerini Hacı Bek-

taş Veli Anadolu’nun ve Balkanlar’ın farklı 

bölgelerine öğretinin temsilciliğini ve örgüt-

leyiciliğini yapmak üzere göndermiştir.

Hacı Bektaş Veli’nin dervişlerinden bi-

risi de Güvenç Abdal’dır. Güvenç Abdal’ın 

asıl adı Derviş Halil8 olup ona Güvenç la-

kabını sözlü bilgilere göre Hacı Bektaş 

6 Sulucakara(h)öyük 13. yüzyılda Yunus Mukri adı 
bir beyin yönetiminde olup Çepni boyuna bağlı Türk-
menlerin yerleşik olduğu bir köydür.

7 Hacı Bektaş Veli’nin yerleştiği Sulucakara(h)öyük 
hakkında adına yazılmış velayetnamede bilgiler akta-
rılmaktadır.

8 Gümüşhane, Giresun ve Ordu’da yerleşik Güvenç 
Abdal ocaklısı dedelerle yapılan mülakatlarda Gü-
venç Abdal’ın asıl adının Halil olduğu tarafımıza ile-
tilmiştir.
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Veli vermiştir.9 Güvenç Abdal Hacı Bek-

taş Veli Velayetnamesi’nde Hacı Bektaş 

Veli’nin bir halifesi olarak tanıtılmaktadır.10 

Velayetname’de mürşit, muhip, sadık ve 

aşık gibi tasavvuf kültürüne ait makam ve 

sıfatları işleyen bir menkıbede adı anılan 

Güvenç Abdal sözlü bilgilere göre Hacı Bek-

taş Veli tarafından Kuzey Anadolu’ya, Kara-

deniz bölgesine eren öğretisinin kuruculu-

ğunu yapmak için görevlendirilmiştir. Gü-

venç Abdal ocaklılarına göre Gümüşhane-

Kürtün-Harşit vadisine giden Güvenç 

Abdal bölgedeki ilk Türk-Müslüman köyü 

olan Taşlıca’yı11 kurmuş ve bu köyde adıyla 

anılan inanç-dede ocağını organize etmiştir. 

Kürtün çevresinde Güvende Şıh (Şeh)12 ola-

rak da anılan Güvenç Abdal’ın yöredeki aya-

ması13 bölge ile ilgili yazılı kaynaklarda da 

9 Güvenç Abdal ocaklısı dedelerle yaptığımız müla-
katlarda ocaklı dedeler dip dedelerine Güvenç Abdal 
namını Hacı Bektaş Veli’nin verdiği tarafımıza aktar-
mıştır.

10 Abdülbâki Gölpınarlı, Vilâyet-Nâme, Manâkıb-ı 
Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli, 1995, İstanbul. 

Hamiye Duran, Velâyetnâme, 2007, Ankara.

11 Taşlıca köyü Kürtün çevresinde Şıhlı adıyla da anıl-
maktadır. Taşlıca Trabzon vilayetine ait salnamelerde 
Şıhlı adıyla geçmektedir. Bkz. Trabzon Vilayeti Salna-
meleri, Haz: Kudret Emiroğlu, farklı ciltler.

12 Güvenç Abdal’ın lokal adı olan Güvende Şıh (Şeh) 
kullanımı su kaynağı, yayla ve kayalık geçit gibi Kür-
tün çevresindeki belli yerlere ad olmuştur. Kürtün 
bölgesinin en önemli yaylalarından biri Güvende yay-
lasıdır ve adını Güvenç Abdal’dan almaktadır.

13 Ayama ifadesi lakap anlamına gelmektedir. Aya-
ma kullanımı Karadeniz bölgesindeki alan çalışmala-
rımızda tespit edilmiştir.

geçmektedir.14 Taşlıca’da yerleşik Güvenç 

Abdal ocaklılarına göre Güvenç Abdal 

Gümüşhane-Kürtün bölgesine geldiğinde 

ilk olarak öğsöğsünü15 bulduğu Kovanlık 

kayası16 adlı mevkiye yerleşmiştir. Sözlü 

anlatılara göre bir süre Kovanlık kayasın-

da konaklayan Güvenç Abdal daha sonra 

Giresun-Çanakçı bölgesine giderek Kara-

börk köyünde yaşamıştır.17 Karabörk’te 

Kara Ahmed adındaki köy ağasının yanında 

çalışan Güvenç Abdal Kara Ahmed’in kızıy-

la18 evlenmiş daha sonra Kürtün’e tekrar dö-

nerek Taşlıca köyünü kurmuş ve ocak-tekke 

açmıştır. 

14 Bkz. İsmail Hacıfettahoğlu, Hüseyin Avni Bey (Ti-
rebolulu Alparslan), Trabzon İli Lâz mı? Türk mü?, 
125, 2003, Ankara. 

İlgili kaynakta Güvenç Abdal’ın adı Güvende Şeyhi 
olarak geçmektedir.

15 Öğsöğ-öğsöğü, Alevi-Bektaşi inancında bir bölgeyi 
irşat etmek üzere görevlendirilen dervişe mürşidince 
gösterilen bir işarettir. 

Alevi-Bektaşi gelenekte nişan tabiri ile de anılan öğ-
söğ inanışa göre bir yanık odun parçasıdır. Güvenç 
Abdal ocaklılarına göre Pirevi’nden, Hacı Bektaş Veli 
tarafından atılan öğsöğ Kürtün-Harşit vadisinde Ko-
vanlık kayasına düşmüştür. Geleneğe göre ögsöğsü-
nün düştüğü yer görevli dervişin ocak-tekke kuracağı 
yeri belirlemektedir. Bu sebeple Güvenç Abdal’da 
ögsöğsünü bulduğu Kovanlık kayasının üst kısmında 
Taşlıca köyünü kurmuş ve ocak uyandırmıştır. 

16 Kovanlık kayası Güvende Şıh (Şeh) Kapısı adı veri-
len kayalık alanda yer almaktadır. 

17 Karabörk günümüzde aynı adla Giresun-Çanakçı’ya 
bağlı bir beldedir.

18 Sözlü bilgilere göre Güvenç Abdal Kara Ahmed’in 
üç kızından biri olan Emine ile evlenmiştir. Güvenç 
Abdal ocaklıları arasında Emine Ana Topal Emine 
olarak anılmaktadır. 



66

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Fotoğraf 1: Taşlıca Köyü-Merkez Mahalle

Güvenç Abdal’ın soyu yazılı kaynaklara 

göre Ehl-i Beyt’e dayanmaktadır. Belgelerde 

Güvenç Abdal seyyid olarak gözükmekte 

olup ataları On İki İmanlar’dan olup İmam 

Musa-i Kazım evlatlarındandır. Ocaklıla-

rın elindeki bu belgelerde Güvenç Abdal’ın 

adı Ergülenç Abdal şeklinde geçmektedir.19 

Arşiv kayıtlarında da Halil Derviş “e‘izze-i 

kirâmın” mensubu olarak tanıtılmaktadır.20 

Aynı belgelerde Halil Derviş “kutbü’l-

‘arifîn”, “gavsü’l-vâsılîn” gibi tasavvuf-

taki iki önemli makamın temsilcisi olarak 

anılmaktadır.21 

19 Güvenç Abdal’ın soyca ve yolca bağlı olduğu silsi-
leyi gösteren tarihi önemdeki belgeler Taşlıca köyünde 
yerleşik Güvenç Abdal ocaklısı Hüseyin Güvendi’nin 
şahsi arşivinde muhafaza edilmektedir. 

20 Bkz. Başbakanlık Osmanlı arşivi, 6 numaralı Trab-
zon ahkâm defteri, s: 79, 36.

21 Bkz. Başbakanlık Osmanlı arşivi, 6 numaralı Trab-
zon ahkâm defteri, s: 79, 36.

Güvenç Abdal, Hacı Bektaş Veli 

düşünce-inanç geleneğinin en önemli 

tarihi-karizmatik temsilcilerindendir. Ho-

rasan erenleri olarak anılan derviş toplu-

luğunun bir temsilcisi olan Güvenç Abdal, 

Kuzey Anadolu’da, Karadeniz bölgesinde 

-ki özellikle bölgenin kuzeye bakan yüzün-

de- Alevi-Bektaşi inancının asli kurucusu 

ve temsilcisidir. Bu nedenle Alevi-Bektaşi 

çevrelerde Güvenç Abdal ve soyundan ge-

len dedeler Karadeniz’in halifesi şeklinde 

anılmaktadır.22 Güvenç Abdal 13. yüzyıl-

da geldiği Kürtün-Harşit vadisinde Taşlıca 

köyünü kurarak bölgedeki Türkmen top-

luluklarının -özellikle Çepni- iskânına yön 

vermiş, Alevi-Bektaşi inancını bölge toplu-

mu içerisinde örgütleyebilmek için adıyla 

22 Karadeniz’in halifesi ifadesi Güvenç Abdal ve nes-
line Karadeniz bölgesinde Alevi-Bektaşi inancının 
mürşitliğinin verildiğini göstermektedir. 
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anılan inanç-dede ocağını oluşturmuştur. 

Taşlıca köyünde kurulu olan ve yakın tarihe 

kadar ayakta olan zaviye de Güvenç Abdal 

Ocağı’nın tarihi olarak mekânsal merkezi 

olmuştur.22 

Anılan belgelerde Güvenç Abdal’ın so-

yundan gelen ocaklılar ve zaviye mensupla-

rı da seyyid olarak anılmakta “sahihü’n ne-

seb”, “sâdât-ı kirâm” ve “sülâle-i tahire”den 

sayılmaktadır.23

 Fotoğraf 2: Gümüşhane-Kürtün-Güvende Yaylası

Güvenç Abdal ocaklıları tarafından ak-

tarılan sözlü bilgilere göre Güvenç23Abdal 

Ocağı’nın tarihsel merkezi olan Taşlıca köyü 

ve köyde kurulu olan zaviyenin tarihi iç içe-

dir. Sözlü anlatımlara göre Güvenç Abdal’ın 

23 Kuruluşunu 13. yüzyılda Güvenç Abdal’ın yaptığı 
Taşlıca’daki zaviye 1993 yılına kadar mekânsal varlı-
ğını korumuştur. Tarihi yapı 1993 yılında yıkılmış ve 
yerine iki katlı yeni bir bina yapılmıştır. 

Tarihi zaviyede 1993 yılında kadar Alişıhoğulları 
dede sülalesinden İlyas Güvendi (Küçük Ellez) Dede 
ve ailesi ikamet etmiştir. Tarihi zaviyenin yerine ya-
pılan binada günümüzde Alişıhoğullarından İsmail 
Güvendi ikamet etmektedir.  

13. yüzyılda 24Kürtün bölgesine gelişi sonra-

sı kurulan Taşlıca köyünün, merkezi imar-

iskân noktası bizzat Güvenç Abdal tara-

fından kurulan zaviyedir. Zaviye merkezli 

olarak Taşlıca köyü oluşmuş olup kurucu 

unsur Güvenç Abdal ve neslinden gelen ai-

lesidir. Güvenç Abdal’ın Harşit bölgesine 

gönderilişi de bu imar-iskân-yerleşme stra-

tejiyle örtüşmektedir. Hacı Bektaş Veli’nin 

tüm dervişlere ilettiği telkin eren düşünce-

sini Anadolu’nun farklı bölgelerine giderek 

24 Bkz. Başbakanlık Osmanlı arşivi, 6 numaralı Trab-
zon ahkâm defteri, s: 79, 36. 
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kurdukları ocak ve tekkelerle örgütlemele-

ridir. Nitekim irşatla görevli her derviş aynı 

metotla hareket ederek görevli oldukları 

coğrafyada önce inançsal-düşünsel kimlik-

lerinin mekânsal merkezi olan ocak-tekke 

kurmuştur. Hizmete başlayan ocak ve tek-

kelerin çevresi kısa süre sonra eren inancı-

na bağlı kitlelerin yerleşimine zemin olmuş 

böylece yerleşik yaşamın Anadolu’daki te-

mel birimi olan köy kurulma süreci hızlan-

mıştır. Bu bağlamda dervişler aracılığı ile 

Anadolu’da ocak-tekke köyler oluşmuş ve 

bu köyler Anadolu’da yerleşik hayatın şekil-

lenmesinde etkili olmuştur.Bu mantığa bağ-

lı olarak yüzlerce yıllık tarihe sahip Taşlıca 

köyü, Güvende Şıh (Şeh)’a atfen Şıhlı olarak 

da anılmış ve anılmaktadır.24 

Fotoğraf 3: Gümüşhane-Kürtün-Güvende Yaylası’ndaki Güvenç Abdal Ziyareti25

25 Anadolu’nun farklı yerlerinde Alevi-Bektaşi inancına mensup dervişler tarafından kurulan ocak-tekke köy-
leri bulunmaktadır. Bu köyler günümüzde de köyün kurucusu olan erenin adıyla anılmaktadır. Bu köylere 
Tokat-Almus’ta Hubyar Ocağı’nın merkezi Hubyar köyü, Sivas-Hafi k’te Yalıncak Abdal Ocağı’nın merkezi 
Yalıncak köyü, Tokat-Niksar’da Cer süreğinin merkezi Cer köyü örnek verilebilir. Günümüzde Eskişehir-
Seyitgazi ilçesine bağlı Aslanbeyli köyünün de yakın tarihe kadar adı Şücaaddin olup bu köy Şücaaddin Veli 
Ocağı’nın merkezidir. Yörede Şücaaddin köyünün adı Sücah şeklinde lokal bir kullanıma da sahiptir.

Anadolu’da ocak-tekke köyleri için yaygın olarak kullanılan bir diğer ifade tekke ifadesidir. Nitekim Antalya-
Elmalı’da Abdal Musa Dergahı’nın bulunduğu köyün adı da Tekke şeklindedir. 
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Taşlıca köyü hakkında ulaşılan arşiv 

kayıtları 16. yüzyıla kadar gitmektedir. Bi-

rincil kaynaklar yöre ile ilgili tahrir kayıtları 

olup Taşlıca köyü tahrir kayıtlarında zaviye 

ile beraber anılmaktadır. Hicri 992 (Mila-

di 1584-85) yılına ait tahrirde Taşlıca köyü 

günümüzde aynı adla Taşlıca köyüne ait bir 

yaylak olan Suluca26 ile beraber anılmakta-

dır. 

“Zemin-i Taşluca ma‘a mezra‘a-i Suluca 

tabi’-i mezkûr”27

Hicri 991 (Miladi 1583-84) yılına ait 

bir başka tahrir kaydında ise Taşlıca köyü 

Gümüşhane’nin bugün de aynı adla bir ilçe-

si olan Torul’a bağlı gözükmektedir. Bu ka-

yıtta Taşlıca’da Türk ve Müslüman olmayan 

unsurlar da yerleşik gözükmektedir.28 Hicri 

991 (Miladi 1583-84) tarihli bir başka tahrir-

de de Taşlıca köyü, “Cemaat-i Zâviye-i Taş-

luca” şeklinde kayıt edilmiştir. Kayda göre 

Taşlıca Zaviyesi’nde berat verilmiş zaviye-

darlar hizmet görmektedir.29 Tahrirde Taşlı-

ca Zaviyesi’nin o tarihe kadar zaviye olarak 

anılıp vergi vermediği, sarp ve çetin bir coğ-

rafyada kurulu olan zaviye cemaatinin “şâki 

taifesi”nden oluştuğu da ifade edilerek bu-

ranın artık zaviye olarak görülmemesi de 

not edilmiştir.

26 Suluca yaylası sözlü bilgilere göre adını yayladaki 
Suluca Evliyası adlı ziyaretten almaktadır.

27 Bkz. Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü arşivi, 355 
numaralı tahrir defteri, varak: 62.

28 Bkz. Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü arşivi, 29 
numaralı tahrir defteri, varak: 151, sıra: 31. 

29 Bkz. Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü arşivi, 43 
numaralı tahrir defteri, varak: 131, sıra: 245.

“…Cemâ‘at-i mezbûre şimdiye dek ki-

mesneye zâviye nâmıyla öşr ve rüsûm ver-

meyub ve hilâf-ı semt? bir dağda olub yol 

uğrar yer olmayub kendi hevâlarında [bir] 

bölük şâki tâife olduğun vilayet halkı haber 

vermeğin zaviyelikden ref‘ olunub tımar 

(yırtık ) ‘öşr ve rüsûmdan ….”30

Hicri 991 tarihli aynı tahrirde Taşlıca 

köyü daha önce tanıttığımız Hicri 992 tarihli 

tahrirdeki gibi Suluca adlı mezra ile beraber 

anılmaktadır.

“Mezra‘a-i Taşluca ma‘a mezra‘-i Sulu-

ca tabi’-i nâhiye-i mezkûr”31

Arşivde yer alan fakat tarihi bilinmeyen 

Kürtün bölgesini içeren bir başka tahrir bel-

gesinde de Taşlıca köyü zaviye ile bereber 

geçmektedir. Zaviyenin başında Pir Gâib32 

adlı bir postnişin bulunmakta ve berat sahi-

bi olduğu belirtmektedir.

“Zâviye-i Taşluca, haliyen meşihat 

der tasarruf-ı Derviş Pîr Gâib bâ berât-ı 

Sultâni”33

30 Bkz. Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü arşivi, 43 
numaralı tahrir defteri, varak: 131, sıra: 245.

31 Bkz. Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü arşivi, 43 
numaralı tahrir defteri, varak: 132, sıra: 257.

32 Güvenç Abdal Ocağı dede ailesi içerisinde Pirgayi-
poğulları olarak anılan bir sülale bulunmaktadır. Bu 
sülalenin bir kolu Giresun-Dereli-Sütlücü mahallesin-
de, bir kolu Ordu-Gürgentepe-Akören mahallesinde, 
bir kolu da Ordu-Ünye-Yeşilkent beldesi-Atatürk ma-
hallesinde yerleşiktir. Dereli’deki kolun soyadı; Ay-
doğdu, Gürgentepe ve Yeşilkent’teki kolların soyadı; 
Bektaş’tır.

33 Bkz. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlü-
ğü arşivi, 734 numaralı tahrir defteri, sayfa: 10, sıra: 
251.
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Taşlıca Zaviyesi ile ilgili olarak tahrir 
kaydında yer alan şâkilik tanımlaması muh-
temelen dönemin politik-askeri gerçeğin-
den kaynaklanmaktadır. 16. yüzyıl Osmanlı 
yönetiminin Alevi-Kızılbaş topluluklarla 
ciddi anlamda çatışma içinde olduğu bir 
dönemdir. Mevcut siyasi süreçten Taşlıca 
Zaviyesi’nin de etkilendiği görülmekte-
dir. Osmanlı yönetimi 16. yüzyılda Erdebil 
Dergahı-Safevi Devleti ile inançsal ve siya-
sal açıdan irtibat halinde olan Alevi-Kızılbaş 
toplulukları şâki olarak tanımlamış ve bu 
kitleleri kendisine karşı bir tehdit unsuru 
olarak görmüştür. Nitekim 16. yüzyıldan 
itibaren kayıtlara geçen bilgilere göre Taşlı-
ca Zaviyesi’ni de içine alan Kürtün çevresi 
Erdebil-Safevi Dergahı ile inançsal-sosyal 
açıdan yakın temas halindedir. Kürtün böl-
gesinin Erdebil Kızılbaşlarıyla irtibatı o ka-
dar etkin bir noktaya varmıştır ki dönemin 
Osmanlı yönetimi 16. yüzyılın başında böl-
geyi Kızılbaş fetretine uğrayan bir coğrafya 
olarak tanımlamıştır. 

“Bundan evvel Kızılbaş gelüb gafl et ile 
görünüb vilâyetine girüb re‘âyâ zarûri itâ‘at 
idüb bile gitdükleri sebebden mülkleri ve 
esbâbları satıldıkdan sonra yine vatanlarına 
gelüb mülkleri kendülere emr olunmuş idi. 
Nice şol re‘âyâ gelüb mülküne mutasarrıf 
oldu. Hoş ve illa gelmeyen re‘âyânın ve ge-
lüb mülkine mutasarrıf olmayan re‘âyânın 
mülklerine her kim mutasarrıf ise bennâk 
resmin ve öşrün ve sâir rüsûmun sahib-i ti-
mara eda eyliye.”34 

34 Bkz. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdür-
lüğü arşivinde 52 numarayla kayıtlı tahrir defterinin 
617. sayfası ve takip eden farklı sayfaları.

Kürtün bölgesindeki Erdebil-Safevi 

etkinliği 15. yüzyılda Erdebil piri Şah 

Cüneyd’in Anadolu’ya gelişi ve devamında 

Canik mıntıkasına intikali ile başlamıştır. 

Şah Cüneyd uzun dönem Canik’te kalarak 

temsil ettiği öğretiye taban oluşturmuş, 

devamında Trabzon’a sefer düzenleye-

cek Trabzon’u almak ve tasarladığı Alevi-

Kızılbaş devletini Anadolu’da kurmak is-

temiştir. 35Şah Cüneyd’in bu siyasi-askeri 

girişimi Kuzey Anadolu’da temsil ettiği 

öğretiye mensup güçlü bir tabanın bulun-

duğunu ve 15. yüzyılda etkili bir nüfusu 

temsil ettiğini göstermektedir. Trabzon’dan 

Canik’e kadar uzanan bölgede tarih boyun-

ca yaşayan ocaklı Alevilerin Güvenç Abdal 

Ocağı mensubu olduğu gerçeğinden yola 

çıkılırsa Taşlıca Zaviyesi’nin Erdebil-Safevi 

Dergahı ile tarihsel-inançsal ilişkisi daha net 

ortaya çıkmaktadır. 15. yüzyıldan 16. yüzyı-

la ulaşan süreçte Kürtün çevresinde Alevi-

Kızılbaş inanç merkezli zaviye oluşumunun 

Taşlıca Zaviyesi ile sınırlı kalmayıp Taşlıca 

Zaviyesi dışında Alevi-Kızılbaş zaviyeleri-

nin de oluştuğu belgelerde görülmektedir. 

“Zemîn-i zaviye-i vakf-ı Yaramış Bey, 

mezkûr zaviye şeyhi Rükneddin Kızılbaş 

olub tekke harab olmağın zaviyenin yeri ve 

bağı ve bağçesi iki ev ve bir anbar Giresun 

Hisarı erlerinden Delü Ali nâm kimesneye 

beylik canibinden satıldı.”36

35 Bkz. Walther Hinz, Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd, 
Çev: Tevfi k Bıyıklıoğlu, 20, 1992, Ankara.

36 Bkz. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlü-
ğü arşivi, 52 numaralı tahrir defteri, sayfa: 687. 
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Şah Cüneyd sonrası Şah Haydar ve Şah 

İsmail dönemlerinde Anadolu’daki Alevi-

Kızılbaş kitleler üzerinde Erdebil-Safevi 

Dergahı’nın nüfuzu daha da artmıştır. Bu 

nüfuzun Kürtün bölgesinde de etkili oldu-

ğu buna bağlı olarak Taşlıca Zaviyesi’nin 

Osmanlı yönetimi tarafından kontrol altına 

alınmak istendiği, denetim altında tutulup 

tasfi ye edilmesinin planlandığı görülmek-

tedir. Ocaklıların elindeki belgelere göre 15. 

yüzyılın ikinci yarısında Fatih Sultan Meh-

met tarafından vakıfl arla desteklenen Taşlı-

ca Zaviyesi takip eden sürede Erdebil-Safevi 

Dergahı ile inançsal temasa girmiş ve bunun 

neticesinde zaviyede hizmet gören dedeler, 

sistem karşıtı güçler olarak görülmüş, inanç-

ları hakkında yanlış ve yanlı izahlar yapıl-

mış, çevre halkı rahatsız ettikleri iddia edil-

miş, geleneksel-merkezi inanışa zıt hareket 

ve eylemlerde bulundukları belirtilmiştir. 

“Yavabolu ve Tirebolu ve Giresun Kadı-

larına Hüküm ki;

Sen ki Giresun kadısısın südde-i 

sa‘adetime maktûb gönderüb Tirebolu’ya 

tâbi‘ Taşluca nâm karyede şeyh olan Hızır 

ve İsmail nâm kimesneler bir dağın kule-

sinde tavattun edüb re‘âyâyı idlâl eyleyüb 

mübârek Receb, Şa‘bân ve Ramazan ayla-

rında tevâbi‘lerinden olanların avratlarıy-

la bir yerde cem‘ olub Kızılbâş âyini üzere 

şurb-ı hamr ve ef‘âl-i şeni‘a eyledüklerinden 

mâ‘adâ hâşâ cehâryâr-ı güzîn rıdvânallahi 

te‘âla aleyhi ecma‘ine hakaret-i vâki‘a edüb 

ve re‘âyâ fısk u fücûr u fesâd u şena‘at 

üzere olduklarını ‘arz eyledükleri ecilden 

ahvâlleri görülmek emr edüb buyurdum 

ki vusûl buldukda bu bâbda gereği gibi 

mukayyed olub mezkûrları meclis-i şer‘a 

ihzâr eyleyüb ve ‘ayn-ı izdiyâd? şer‘le bul-

durulub lâzım olanlara buldurub getürdüb 

a‘yân-ı vilâyet ve ehl-i vukûf bi-garaz Müs-

lümanlar mahzarında mukaddemâ ber-

vech-i şer‘le fasl olmayub ve on beş sinin 

mürûr etmeyen husûsların hak ve adl üzere 

evgâh? ve cümle teftiş ve tefahhus edüb gö-

resin fi ’l-vâki‘ isnâd olunan husûslar şer‘le 

mezkûrun üzerlerine sâbit u zâhir ola bu 

fesâdları edenler muhtâc-ı ‘ırz olanlardan 

ise habs edüb ‘arz eyleyesin değiller ise ehl-i 

fesâda asla himâyet etmeyüb şer‘le mahal-

linde lâzım geleni icrâ eyleyesin âmmâ hîn-i 

teftîşde hakk-ı sarîha tâbi‘ olub tezvirden 

şuhûd-ı zurdan ve arz ve tafsîli veya ahz u 

celbin cümle hilâf-ı şer‘-i kavîm iş olmağdan 

ziyâde hazer eyleyesin.”37

16. yüzyılda Taşlıca Zaviyesi’nin Os-

manlı yönetimi ile yaşadığı baskı, denetim, 

takip ve kontrol içeren ilişkisi 17. ve 18. yüz-

yıllarda da sürmüştür. Taşlıca Zaviyesi’nin 

bu yüzyıllarda merkezi yönetim ile yaşadı-

ğı ilişkiyi Güvenç Abdal Ocağı’nın tarihsel 

talip tabanı olup Çepni, Kürtünlü ifadele-

riyle anılan topluluk merkezli analiz etmek 

mümkündür. Çepni, Kürtünlü topluluğu 17. 

ve 18. yüzyıllarda merkezi yönetim ile cid-

di bir karşıtlık içindedir. Osmanlı yönetimi 

37 Bkz. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdür-
lüğü arşivi, 68 numaralı mühimme defteri, sayfa: 49, 
sıra: 98.



72

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

“şer ve şekâvet üzere” olan Çepni, Kürtünlü 

topluluğuyla 17. ve 18. yüzyıllarda çatışma 

halindedir.38 

Güvenç Abdal Ocağı’nın talip tabanı-

nı oluşturan Çepni, Kürtünlü topluluğuyla 

yüzyıllara yayılan bir çatışma yaşayan Os-

manlı yönetimi ile Taşlıca Zaviyesi arasın-

daki ilişkinin 18. yüzyıldan itibaren daha 

yakın hale geldiği görülmektedir. Arşiv bel-

gelerindeki bilgilere göre Taşlıca Zaviyesi 

16. yüzyılda Osmanlı-Safevi siyasi-askeri 

mücadeleleri sırasında Safevi-Erdebil ha-

reketinin bir üssü gibi görülmüş ve merke-

zi yönetimin Kızılbaş fetretine uğradığını 

düşündüğü Kürtün çevresine uyguladığı 

denetim-kontrol politikasından ciddi şekil-

de etkilenmiştir. 

Buna karşılık Taşlıca Zaviyesi’nin 16. 

yüzyıl öncesinde de merkezi yönetim ile 

irtibatı bulunmaktadır. Taşlıca’da yerleşik 

ocaklı aile tarafından muhafaza edilen tarihi 

belgede Osmanlı sultanı 2. Mehmet’in Taş-

lıca Zaviyesi’ne olan teveccühü ve yaptığı 

vakıf hayırları yer almaktadır. 

38 Osmanlı yönetiminin Doğu Karadeniz Alevileri 
olan Çepni, Kürtünlü topluluğu ile çatışma halinde 
olduğunu gösteren sayısız arşiv belgesi mevcuttur. 
Örnek olarak bkz. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü arşivi, fon kodu: C. ADL, dosya no: 10, 
gömlek no: 667.

“Fatih Sultan Mehmed, dünyanın alda-

tıcı ve geçici, ahretin ise sevinç ve nimet yeri 

olması sebebiyle, Allah’ın rızasını kazan-

ma ümidiyle adı geçen köyleri Şeyh Halil 

Nureddin’e vakfetmiştir. Allahu te‘âla hayır 

ve hasenâtını ve bereketini artırsın.”39

Mevcut belge ve benzeri diğer arşiv 

kayıtlarına göre Taşlıca Zaviyesi, Erdebil-

Safevi Dergahı ile inançsal ilişkiye girme-

den önce Osmanlı yönetiminin tanıdığı, im-

tiyaz ve vakıf verdiği bir inanç merkezidir. 

Zaviye’nin ve zaviyedar ailesinin Osmanlı 

yönetimi ile kurumsal ilişkisi bulunmakta-

dır. Zaviyeyi yöneten ocaklı dede şeyh sıfatı 

39 Belgenin orijinal hali tıpkıbasım olarak Güvenç 
Abdal Ocaklıları adıyla neşredilen külliyatta “Ekler” 
başlıklı zarfta yayımlanmıştır. Ayrıca belgenin latini-
ze edilmiş bugünkü Türkçesi külliyatın 2. cildinde yer 
almaktadır. Bkz. Coşkun Kökel, Güvenç Abdal Ocak-
lıları II, Tarihi Belgeler, s. 5, 2013, İstanbul.
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ile anılmaktadır.39 18. yüzyıla gelindiğinde 

Taşlıca Zaviyesi’nin talip tabanını oluşturan 

Çepni, Kürtünlü topluluğuyla çatışma için-

deki Osmanlı yönetiminin zaviye ile olan 

irtibatlarını kurumsal çerçevede tekrar dü-

zenlemeye gittiği görülmektedir. 18. yüzyıl-

dan itibaren Taşlıca Zaviyesi ile ilgili vakıf 

kayıtlarında zaviye; dergah, dergah-ı şerif, 

hangâh ve tekke olarak anılmaktadır.40

Alevi-Bektaşi inancında dergah olarak 

anılan inançsal merkez Hacı Bektaş Veli 

Dergahı’dır. Alevi-Bektaşi kitleye göre Hacı 

Bektaş Veli Dergahı, Alevi-Bektaşi inancı-

nın tek ve ana merkezidir. Güvenç Abdal 

Ocağı, Hacı Bektaş Veli Dergahı’na bağlı 

bir ocak olup tarihi-inançsal merkezi ise 

Taşlıca köyündeki zaviyedir. Bu bağlamda 

Taşlıca’daki ocak merkezinin dergah olarak 

39 Bkz. Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü arşivi, 43 numaralı tahrir defteri varak: 131, sıra: 245.

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü arşivinde Nfs.d. 1089 numarayla kayıtlı defterde Taşlıca 
köyünde şeyh sıfatı ile anılan ailelerin yerleşik olduğu görülmektedir. s. 60-62.

Hane İsim Sin

1  1- Uzun boylu ak sakallı Şeyh Ali oğlu Mehmed 55

 2- Oğlu kara bıyıklı Ali 30

 3- Diğer oğlu İmam kara sakallı Molla Hüseyin 35

 4- Diğer oğlu İlyas bin mezbûr 8

 5- Karındaşı kara sakallı Mehmed bin mezbûr Ali 40

 6- Oğlu ter bıyıklı Ali bin mezbûr 22

2  7- Diğer karındaşı ak sakallı Mehmed 70

 8- Oğlu kara sakallı Hasan 50

 9- Diğer oğlu kara bıyıklı Hüseyin 25

10- Diğer oğlu ter bıyıklı Salih bin mezbûr 20

3 11- Orta boylu ak sakallı Şeyh Hasan oğlu Mehmed 70

12- Oğlu kara sakallı Ali bin mezbûr 40

13- Diğer oğlu kara bıyıklı Hasan bin mezbûr (Muhtar-ı evvel) 30

14- Diğer oğlu Mustafa bin mezbûr 8

15- Karındaşı kır sakallı Halil 50

16- Oğlu Mehmed bin mezbûr 8

17- Diğer oğlu Ali bin mezbûr 5

18- Diğer karındaşı kır sakallı Mustafa 40

19- Oğlu kara sakallı Mehmed bin mezbûr 25

20- Torunu Hasan veled-i mezbûr Mehmed 2

40 Bkz. Vakıfl ar Genel Müdürlüğü arşivinde kayıtlı olan Taşlıca Zaviyesi ile ilgili belgeler.
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sıfatlandırılması mevcut zaviyenin hem Ka-
radeniz bölgesindekihem de Alevi-Bektaşi 
inanç evrenindeki etkinliğini ve gücünü 
göstermektedir.4041

“Gümüşhane Sancağı dâhilinde Kür-
tin Nahiyesi’nin Taşluca Karyesi’nde kâin 
dergâhın postnişinliğine miktâr-ı kâfi  
mebâliğin tahsîsi hakkındadır.

İşbu inhâ ve merbût mazbata akdem-
ce masârifât-ı umûmiye idâresinin ifâdesi 
üzerine makâm-ı nezâret penâhiden yazılan 
tahrirât-ı ‘âliyeye cevâben vârid olub evrâk-ı 
‘atikası rabt kılınmış olmasıyla meallerine 
nazaran iktizâsının idâre-i mezkûreden ifâsı 
lâzım gelür.”42

Bir başka arşiv belgesinde ise Taşlıca 
Zaviyesi’nin köydeki cami ile berber anıla-
rak dergah sıfatıyla tanımlandığı görülmek-
tedir.

“Sülâle-i tâhireden es-Seyyid Şeyh Mu-
harrem imzâsıyla ref‘-i ‘atabe-i ‘ulyâ kılına-
rak ma‘ruzât-ı rikâb-ı idâre-i ‘âliyesinden 
havâle buyurulan işbu istid‘ânın hulâsa-i 
meâli Gümüşhane Sancağı’na mülhak Kür-
tin Nahiyesi’nin Daşluca Karyesi’nde kâin 
câmi‘ ve dergâh-ı şerîfe hâsılât-ı ‘öşriyesi 
mevkûf bulunan Söğüdili ve me‘a mezra‘ ve 
Çamçukuru ve Uluköy ve Suluca ve Kökden 
ve Daşluca karyeler kaydı? tarafından ta‘şir 
olunarak mevkûfunaleyh olan dergâh-ı 
mezkûra bir şey verilmemekde idüğünden 
câmi‘-i şerîf ve dergâh-ı münîfi n insidâdının 
mûcib olan şu halin izâlesi zımnında keyfi -

41 Bkz. Vakıfl ar Genel Müdürlüğü arşivinde EV. 
MKT. 00335-62 numarayla kayıtlı belge.

yetin tetkîki beyân ve istirhâmından ibâret 
bulunmuş ve lede’l-havâle cihât kalemin-
den evvel ve âhir yazılan derkenarda evkâf-ı 
mülhakadan Yavebolu Kazâsı’na tâbi‘ Taş-
luca Karyesi’nde vâki‘ Şeyh İlyas Tekyesi 
Vakfı’nın vazife-i mu‘ayyene ile tekyenişin-
lik ciheti mukayyed olub tevliyetine ve kurâ 
ve mezra‘ından ibâret âna dâir kayda destres 
olunamadığı ve Taşluca Karyesi mukaddemâ 
Yavebolu’ya tâbi‘ iken teşkilât-ı âhire-i mül-
kiyede Gümüşhane Sancağı’na tâbi‘ Kürtin 
Nahiyesi’ne ilhak edilmiş olduğu gösteril-
miş ve muhasebe-i umûmiye idaresinden 
yazılan câmi‘ ve dergâh-ı mezkûr vakfının 
muhasebesinin rü’yetine dair kayda destres 
olunamadığı ve kuyûd-ı hâkânî kaleminden 
yazılan derkenarda metn-i istid‘ada muhar-
rer Kürtün Kazası’na tabi‘ Söğüdili ve Ulu-
köy ve Gönderi karyeleriyle Çamçukuru ve 
Taşluca me‘a Suluca mezra‘ları mahsulât 
ve rüsûmâtın hîn-i tahrîrde tımara terk ve 
tahsîs kılınarak tamamı cânib-i mîriye âid 
olub vakf-ı mezkûra tahsîs edildiğine dâir 
kayda destres olunamadığı beyân olunmuş 
olduğundan ve ihrâc olunan kuyûda vakf-ı 
mezkûra merbût bir günâ arazi-i mevkûfe 
olmadığı anlaşılıyorsa da bu bâbda ki 
malumât-ı mahalliyenin daha vâzıh olması 
tabi‘i idüğünden bâdehû tahakkuk edecek 
hâle göre iktizâsı ifâ olunmak üzere evvel 
emirde vakf-ı mezkûrun nice bir güna arazi-i 
mevkûfe-i merbûtası var mıdır var ise nere-
lerdedir ve tahmise rabt kılınmış mıdır kılın-
mamış ise sebebi nedir ve sâir günâ varidâtı 
var mıdır ve tekyenişinlik ciheti vazifesi 
şimdiye kadar ne taraftan tesviye edilmek-
dedir velhâsıl varidâtı hakkında malumât-ı 
mahalliye ne merkezdedir buralarının bi’l-
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etrâf tahkîk ve tedkîkiyle keyfi yetin bâ maz-

bata hazineye beyân ve iş‘arı lüzûmunu 

mutazammın Trabzon Vilâyeti’ne ve Evkâf 

Muhasebeciliği’ne tahrirât tastîri mütevakkıf 

irade-i âliye hazret-i penâhileridir ol bâbda 

emr u fermân hazret-i menlehülemrindir. Fî 

20 Muharrem Sene 311 ve fî 20 Temmuz 309 

(1 Ağustos 1893).”42

42 Bkz. Vakıfl ar Genel Müdürlüğü arşivinde 
02026.00177 numarayla kayıtlı belge.

Vakıfl ar Genel Müdürlüğü arşivinde Taşlıca’daki za-
viyenin cami ile beraber anıldığı farklı belgelerde mev-
cuttur. 

Bkz. Vakıfl ar Genel Müdürlüğü arşivinde EV. MKT. 
02026-95 numarayla kayıtlı belge.

“Dorul Kazası dâhilinde Kürtün Nahiyesi’nin Taşlıca 
Karyesi’nde kâin mescid-i şerîf ile dergâhın varidât vak-
fi yesi olub olmadığına ve teferruât-ı sâiresine dâir sebk 
eden isti‘lâma cevâben Gümüşhane İdare Meclisi’nden 
25 Mayıs sene [1]310 tarihiyle müverrahân alınan maz-
bata Meclis-i İdare-i Vilâyet ifadesiyle leffen takdîm 
pişegâh-ı sâmi cenâb-ı nezâret penahileri kılındı ol 
bâbda emr u fermân hazret-i menlehül emrindir.

Bkz. Vakıfl ar Genel Müdürlüğü arşivinde EV. MKT. 
02026-95. numarayla kayıtlı belge.

Gümüşhane Sancağı’na merbût Torul Kazası dâhilinde 
Kürtin Nahiyesi’nin Taşlıca Karyesi’nde kâin câmi‘-i 
şerîf ve dergâhın hasılât-ı ‘öşriyesi cânib-i mîrîyeden 
ta‘şîr olunarak mevkûf-ı aleyhi içün bir şey verilme-
diğinden ve bu sûret dergâhın insidâdını mûceb ol-
duğundan bahisle sülale-i tâhireden Seyyid Şeyh Mu-
harrem tarafından vuku‘ bulan arz ve istirhâm üzerine 
vakf-ı mezkûrun mahallince bir gûne arazi-i mevkûfesi 
veya varidât-ı sâiresi varmıdır ve arazisi var ise nere-
lerdedir ve tahmîse rabt kılınmışmıdır ve tekyenişinlik 
vazifesi şimdiye kadar ne taraftan tesviye edilmektedir 
buralarının ve bu bâbdaki malumât-ı mahalliyenin bâ 
mazbata iş‘ârı Evkâf-ı Hümayûn Nezâret-i Celilesi’nin 
tahrirât-ı ‘âliyyesi sûretini tezyîlen şeref-pirâ-yı 
itmâme ibcâl ve tekrîm olan 30 Ağustos sene [1]309 ta-
rihli ve 520 numaralı tahrirât-ı ‘âliyye-i cenâb-ı vilâyet-
penâhilerinde emr u iş‘âr buyurulmasına mebni hükm-i 
irade Torul kaimakamlığına lede’t-tebliğ tevârüd eden 
mazbata-i cevâbiyede Taşluca Karyesi’nde vâki‘ Şeyh 
İlyas Zâviyesi ötedenberü Söğüdili ve Çamçukuru ve 
Uluköy nâm karyelerin hâsılât-ı öşrîye-i mevkûfesiyle 
idare olmakta iken bidâyet-i Tanzimâtda işbu hasılât-ı 
‘öşriye cânib-i mirîden zabt olunarak zâviyeye bir şey 

tahsîs kılınmadığından vâridâtsız kaldığı ve sâlifü’l-
arz köylerden başkaca bir gûne arazi-i mevkûfesi ol-
duğuna dâir malûmât-ı mahalliye bulunmadığı gibi 
vâridât-ı sâiresi dahi olmadığından Tanzimâtdan bu 
vakte kadar tekyenişinlik vazifesi nâmına bir şey alın-
madığı ve her ne kadar hademesi tarafından zâviyenin 
küşâdıyla şurûta ve hizmet ifâsına çalışılmakta ise 
de vazifesiz devamı kâbil olmadığından bu sûret 
insidâdını mûceb olacağı ifade ve beyân kılınmış ol-
mağla ifâ-yı muktezâsı bâbında emr u ferman hazret-i 
menlehü’l-emrindir. Fî 2 Zilhicce sene [1]311 ve fî 25 
Mayıs sene [1]310 (6 Haziran 1894)

Bkz. Vakıfl ar Genel Müdürlüğü arşivinde EV. MKT. 
02030.000086 numarayla kayıtlı belge.

Gümüşhane Sancağı’nda Kürtin Nahiyesi’nin Taşlıca 
Karyesi’nde kâin câmi‘-i şerîf ile zâviyeye merbût Sö-
ğüdili ve Çamçukuru ve Uluköy karyeleri mîrî tarafın-
dan ta‘şir olunarak zâviye-i mezkûreye bir şey verilme-
mekte olduğundan ve bu surette câmi‘-i şerîf-i mezkûr 
ile zâviyenin insidâdını mûceb olunacağından bahisle 
icâbının icrâsı müsted‘i Seyyid Şeyh Muharrem Efendi 
imzâsıyla rikâb-ı humâyuna takdîm olunub ma‘rûzat-ı 
rikâbiye idaresinden nezârete havale ve irsâl olunan ar-
zuhal üzerine keyfi yeti bazı istihzahâtı hâvi sebk eden 
iş‘ârı cevâben vârid olan 20 Haziran sene 310 tarihli ve 
kırk numaralı tahrirât-ı ‘âliyeleri melfûfu bulunan Gü-
müşhane Sancağı İdare Meclisi mazbatasıyla birlikte 
Masârifât İdaresi’ne lede’l havale mazbata-i mezkûre 
münderecâtı arzuhal-i mezkûr me‘alini müeyyid ise 
de kurâ-yı mezkûrenin hîn-i tahrîrde tımara terk ve 
tahsîs kılınmış olduğu cihetle tamamı cânib-i mirîyeye 
aid olub bunlardan vakf-ı mezkûre bir şey tahsîs edil-
diğine dair kayd bulunamadığı kuyûd-ı hâkâniden 
yazılan derkenarda göstermiş olduğundan ve bu gibi 
bidâyet-i tanzimâtda taraf-ı vakfa bir şey tahsîs edil-
meksizin taraf-ı mirîden zabt edilmiş olan kurâ içün 
şimdi Hazine-i Cedîde-i Maliyece bedel tahsîs ve i‘tâsı 
cihetine gidileceği olduğundan keyfi yetin sûret-i hâlin 
derkâr bulunmuş müsted‘i mumâileyhe tefhîmi zım-
nında keyfi yetin cevâben keyfi yetin savb-ı ‘âlilerine 
teblîği ifâde olunmağın ol bâbda. 
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Taşlıca köyünde gerçekleştirilen alan 

çalışmalarında ocaklıların köydeki zavi-

yeyi ocak-tekke ifadeleriyle de adlandır-

dıkları tespit edilmiştir. Nitekim Taşlıca 

Zaviyesi’nin tekke sıfatı ile anıldığı arşiv 

belgelerinde de görülmektedir.

“Devletlü Efendim Hazretleri43

Gümüşhane Sancağı’na tâbi‘ Taşlu-

ca Karyesi’nde vâki‘ İlyas Tekyesi Vak-

fı hakkında ifâdeyi mutazammın Trab-

zon Vilâyeti’nden vârid olan 6 Mayıs sene 

208 tarihlü tahrirât-ı muhâsebât-ı ‘atike 

muhâsebesinin ifâdesiyle leffen takdîm kı-

lınmış olmağla sibâk iş‘âra nazaran vakf-ı 

mezkûrun berât ve vakfi yesi kaydlarının ve 

bu bâbda mahalli evkâf muhâsebeciliğinden 

nezâret-i celilelerine gönderildiği beyân 

olunan tahrirât üzerine Evkâf-ı Hümâyun 

Hazinesi’nce cereyân eden muamelâtın iş‘âr 

ve tahrirât-ı mezkûrenin iâde ve tisyârına 

himem-i celîle-i dâverîleri şayân buyrulmak 

bâbında emr u fermân hazret-i menlehül 

emrindir. Fî 8 Zilkade sene [1]309 ve fî 23 

Mayıs sene [1]308. (4 Haziran 1892).”44

Bir diğer arşiv belgesinde de Taşlıca’daki 

ocağın tekke olarak tanımlandığı görülmek-

tedir. 

“Gümüşhane sancağına tâbi‘ Taşlıca 

Karyesi’nde İlyas Bey Tekyesi Vakfı kay-

dının ihrâcı hakkında yazılan tezkîre-i 

acizâne cevâben vârid olan 15 Temmuz 

sene [1]308 tarihli tezkire-i ‘âliye-i nezâret 

43 Bkz. Vakıfl ar Genel Müdürlüğü arşivinde EV. 
MKT. 01847.00178 numarayla kayıtlı belge.

penâhilerinden evrâk-ı mebûse meyânında 

Trabzon Vilâyet-i Âliyesi’nin tahrirâtında 

muharrer Uluköy ve Sögüdili ve Çamçu-

kuru nâm karyeler tımar dâhilinde arazi-i 

emirîyeden olmak üzere mukayyed ise de 

İlyas Tekyesi’ne ve muhassasâtına dâir 

kayıd bulunamadığı beyân olunmaktan 

nâşi keyfi yet cihât kalemine lede’l havale 

tekye-i mezkûrenin postnişini tarafına ibrâz 

olunan defter-i hakâniye nazaran vakf-ı 

mezbûr kuyûd-ı hâkânice mukayyed olma-

dığı anlaşılmış olduğundan bu husûsa dâir 

olan evrâkın leffi yle tekye-i mezkurenin 

keyfi yet-i kuyûd ve iktizâsının tekrar savb-ı 

‘âli nezâret-penâhiden lüzûm-ı istifsari ifâde 

ve evrâk-ı merkûme leffen irsâl kılınmağın 

icrâ-yı icâb babında.”45

Taşlıca’daki inanç-dede ocağının bazı 

arşiv belgelerinde ise tekke ve zaviye şeklin-

de birlikte anıldığı tespit edilmiştir.

“Der Devlet-i mekîn arz dâ-i Mekiyye-

leridir ki;

Harameyn-i muhteremeyne tâbi‘ 

evkâfdan Gümüşhane Sancağı 

mülhâkâtından Kürtin-i zîr Kazası Taşluca 

nâm karyede kâin eizze meşâyıhından Şeyh 

İlyas Zaviyye ve Tekyesi Vakfı’nın bâ-berât-ı 

‘âlişân şeyh ve zâviyedârları es-Seyyid eş-

Şeyh Ebu Bekir zîde takvâhum der-seâdet 

meâba arzuhâl sunub vâkıf-ı mûmâileyhin 

tekyesine mevkûf ve meşrût olan Alan-

ca nâm yaylaklar ötedenberu zâviye-i 

45 Bkz. Vakıfl ar Genel Müdürlüğü arşivinde EV. 
MKT. 01835-8 numarayla kayıtlı belge.
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merkûmede şeyh ve zâviyedâr bulunanlar 

tarafından zabt ve tasarruf oluna geldiği 

ferd-i aferideden sahîh bir kimesne tarafın-

dan dahl ve taarruz olunmadığı halde son 

zamanlarda Uluköy nâm karye ahâlisinden 

bazı kimesneler zuhûr birle yaylak-ı 

mezkûreye dahl ve tecâvüz eder oldukların-

dan şer‘ ile murafaa olunub mütecâvizânın 

tecâvüzü vak‘alarının men‘ ve def‘ buyu-

rulması bâbında bir kıt‘a emr-i şerîf-i âlişân 

sudûr ve ihsân buyurulması ricâsında bu-

lunmaları üzerine bu fakire hitâben sâdır 

olan tuğrâ-yı garra-i humâyûn ile müveşşih 

bir kıt‘a fermân-ı celîlü’ş-şân-ı hâkânî nüfi ze 

bi’l-avni’r-rabbani ve bi’l-menni’s-samedânî 

mûcib ve muktezâsınca mahall-i ma‘hûdda 

tekke-i mezbûr şeyh ve zâviyedârlarıyla 

Uluköy nâm karye ahâlisinden Kıroğlu Hü-

seyin ve Çubukcu oğlu Abdullah ve Yakub 

oğlu Ali ve Mevlüd ve Veli oğlu Hüseyin ve 

sagir oğlu Hamza ve daha bir çok kimesne-

ler ve civâr kurâ ahâlisinden cemm-i ğafîr ve 

cem-i kesîr huzuru ile akd olunan meclis-i 

şer‘-î şerîf-i ahmedî ve mahfel-i dîn-i münîf-i 

Muhammedî sallallâhu te‘âla şâriihâda ta-

rafeyn bi’l-murafaa serd-i müddeâ ettik-

lerinden sonra helâl-ı sutûr-ı meymenet-i 

mestûrede münderic olan hususâtın fasl 

ve hasmı içün civâr kurâ ahâlisinden mü-

sin olub mu‘arrız olmaları hasabiyle Hacı 

Ahmed oğlu Hasan Hüseyin ve kethudâ 

Mehmed Ağa ve Veli Dayı ve Mustafa oğlu 

Çoban Ali Ağa nâmûn kimesneler tarafın-

ca ehl-i vukûf intihâb ve ta‘yin olunmakla 

ahâli-i vukûf-u merkûmun ba‘de’l-tahlif 

lede’s-suâl cevâba şuru‘ birle ber-vech-i âti 

serd-i mâlûmat eylemişlerdir şöyle ki bir ta-

rafı Dikmetaş ve bir tarafı Küçükten Gediği 

ve bir tarafı Kütüklüyurt ve bir tarafı Kaba-

meran kırakında vâki‘ Yumrutaş ve bir tarafı 

Elcurkez (Elçukez) Deresi ve bir tarafı Halil 

Bey altından Beş Çatak Çayırı ândân Baş-

yemişan nâm mevzi‘i ândân Kırıkçat’dan 

Tudyolu Boğazı ve Çakmakkaya Yaylası ve 

ândân temhidi hudûda şuru‘ olunan Dik-

metaş ile mahdûd ve Alanca Yaylakları de-

mekle ma’rûf ve şöhret-yâb olan dört kıt‘a 

yaylakın öteden beru Taşlıca nâm karyede 

medfûn Şeyh İlyas Tekkesi’ne şeyh olanlar 

tarafından zabt ve tasarruf oluna geldiğini 

bildiklerini büyüklerinden böylece işitdikle-

rini alâ tarîki’ş-şehâde müttefeku’l-lafz olma-

ğı beyân ve ifade eylemeleri üzerine ahâli-i 

vukûf mûmâ-ileyhim usûl-i mevzu‘asına 

tevfîkan lede’t-tadil ve’t-tezkiyye adl ve 

makbûlü’ş-şehâde idükleri her vechine zâhir 

ve nûmâyûn olmağla mevâzi‘i mezbûre 

ile mahdûd Alanca nâm dört kıt’a yaylak-ı 

mezkûreye mütecâvizun-ı merkûmûnun 

tecâvüzü vâki‘aları şiddetle ba‘de’l-men‘ ve 

mâ vak‘a bi’t-taleb ketb ve tahrîr ve pâye-i 

serîr i‘lâma arz ve i‘lâm olundu. Fi’l-yevmi’t-

tasi’ ve’l-işrîn min şehr-i Muharemi’l-

haram li-sene ihdâ ve işrîn ve mieteyn ve 

elf. (29 Muharrem 1221) (18 Nisan 1806.”46

46 Bkz. Vakıfl ar Genel Müdürlüğü arşivinde VGM. 
Defter 803-363 numarayla kayıtlı belge. 
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Fotoğraf 4: Taşlıca Köyü-Merkez Mahalle-Tarihi Zaviyenin Yerine İnşa Edilen Bina

Taşlıca Zaviyesi bazı arşiv belgelerinde 

de hangâh olarak adlandırılmıştır.

“Sülâle-i tâhireden Seyyid Şeyh Muhar-

rem imzâsıyla rikâb-ı humâyûn-ı hazret-i 

pâdişâhiye takdîm olunub ma‘rûzât-ı 

rikâbiye idaresinden nezârete havale olu-

nan arzuhallere Gümüşhane Sancağı’nda 

Kürtün Nahiyesi’nde Daşluca Karyesi’nde 

kâin cami ve … ve hangâhın hâsılât-ı ‘öş-

riyesi mevkûf bulunan Söğüdili ve me‘a 

mezra‘ ve Çamçukuru ve Uluköy ve Sulıca 

ve Gökden ve Daşluca karyeleri mirî tarafın-

dan ta‘şir olunarak mevkûf-ı aleyhi içün bir 

şey verilmediğinden ve bu sûrete dergâhın 

insidâdını mûcib-i ahvâlden olduğundan 

bahisle icâbının icrası istirhâm olunan ve 

keyfi yetin masârifât idaresine lede’l-havale 

evkâf-ı mülhakadan Yavebolu Kazası’nda 

Taşluca Karyesi’nde vâki‘ Şeyh İlyas Tekye-

si Vakfı’nın vazife-i mu‘ayyene ile tekyeni-

şinlik ciheti mukayyed ise de tevliyetine ve 

muhasebesine rü’yet olunduğuna ve kurâ ve 

mezâri‘ine dâir kayd bulunamadığı ve kurâ-

yı mezkûreden Taşluca Karyesi mukaddemâ 

Yavebolu’ya tâbi‘ iken teşkilât-ı âhirede Gü-

müşhane Sancağı’nda Kürtün Nahiyesi’ne 

ilhâk olunduğu ve mezkûr Kürtün Kazası’na 

tâbi‘ Söğüdili ve Uluköy ve Gündiri kar-

yeleri Çamçukuru ve Taşluca mea Suluca 

mezraları mahsulât ve rüsûmâtının hîn-i 

tahrirde tımâra terk ve tahsis kılınarak 

cânib-i mirîye aid olarak vakf-ı mezkûra bir 

şey tahsîs kılınmadığı kuyûd-ı hâkâni der-

kenarında görülmüş olduğundan icâbına 

bakılmak üzere idaremize vakf-ı mezkûrun 

mahallince bir günâ arazi-i mevkûfesi var-

mıdır veya varidât-ı sairesi varmıdır ve ara-
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zisi varmıdır var ise nerelerdedir ve tahmîse 

rabt kılınmışmıdır kılınmadığı halde sebebi 

nedir ve tekyenişinlik vazifesi şimdiye kadar 

ne tarafdan tesviye edilmektedir buralarının 

ve bu bâbda olan malumât-ı sâirenin bâ maz-

bata iş’ârı zımnında keyfi yetin savb-ı ‘âlileri 

izbârı ifâ kılınmağla icrâ-yı icâbı bâbında.”47

Vakıf belgelerinde Taşlıca Zaviyesi’nin 

başında görevli dedenin tekkenişin sıfatıyla 

anıldığı ve merkezi yönetimin denetiminde 

tekkeye mürşit atamasının gerçekleştiği gö-

rülmektedir.

“Yavebolu’da Taşluca nâm karyede 

Şeyh İlyas Tekyesi Vakfı’nın bâ mu‘ayyene 

tekyeni- şini olan Seyyid Şeyh İlyas fevt 

mahlûlünden oğlu Seyyid Şeyh Ali’ye nâibi 

Ebubekir arzıyla tevcîh buyuruldu. Yevm 23 

Rebiülahir [1]190 (12 Mayıs 1776).”48

Benzeri başka bir belgede yine aynı bil-

giler bulunmaktadır.

“Maliye Nezâret-i Celîlesi’nin 22 Mayıs 

sene 308 tarih ve altmış iki numaralı tezki-

resiyle melfûfâtı ve sahibi tarafından ibrâz 

olunan berât üzerine tedkikât-ı kaydiye 

lede’l-icrâ evkâf-ı mülhakadan Yavebolu 

Kazası’na tâbi‘ Taşluca Karyesi’nde vâki‘ 

Şeyh İlyas Tekyesi Vakfı’ndan almak üzere 

vazife-i muayyene ile tekyenişinlik ciheti 7 

Cemaziyelahir sene 307 tarihinde es-Seyyid 

Ali Efendi’ye tevcîh olunduğunu mübeyyin 

ve iki yüz yetmiş yedi tarihinde şeref vuku‘ 

47 Bkz. Vakıfl ar Genel Müdürlüğü arşivinde EV. 
MKT. 01930.00183 numarayla kayıtlı belge.

48 Bkz. Vakıfl ar Genel Müdürlüğü arşivinde VGM. 
Defter 1151, s. 259’da kayıtlı belge.

bulan cülûs-ı humâyundan dolayı tecdîden 

berât-ı ‘âli verildiği anlaşılub vakfi yesine 

dâir kayda zafer-yâb olunamamış ve Ulu-

köy ve Söğüdili ve Çamçukuru nâm karye-

ler tımar dâhilinde arâzi-i emîriyeden olmak 

üzere mukayyed ise de İlyas Bey Tekyesi’ne 

ve mahsûsatına mütedâir kayd bulunma-

yub ancak sûret-i defter-i hâkânisi irsâl kı-

lındığı Defterhâne-i Nezaret-i Celîlesi’ne 

yazılan tezkire-i ‘âliye-i cenâb-ı nezâret-

penâhilerinin cevâbında beyân ve iş‘âr 

olunmak olduğunun ve mezkûr sûret ile 

mutazarrı evrâkın leffen irsâl kılındığının 

nezâret-i müşâr-ileyhâya cevâben beyân ve 

izbârı menut emr u irâde-i ‘âliye-i cenâb-ı 

nezâret-penâhileridir ol bâbda emr u fermân 

hazret-i menlehul-emrindir. Fî 13 Teşriniev-

vel sene 308 (25 Ekim 1892).”49

Vakıf kayıtlarında Taşlıca Tekkesi’ne 

atanan tekkenişinlere berat verilerek makam 

ve görevlerinin kurumsallaştırıldığı tespit 

edilmektedir. Bu irtibatın temelinde Osman-

lı yönetimi ile Taşlıca Zaviyesi arasında 18. 

yüzyıldan itibaren oluşmaya başlayan yeni 

kurumsallaşma süreci bulunmaktadır.

“Yavebolu’da Taşluca Karyesi’nde vâki‘ 

Şeyh İlyas Tekye Vakfı’na dâir

Tedkikât-ı kaydiye bi’l-icrâ evkâf-ı mül-

hakadan Yavebolu Kazası’na tabi‘ Taşluca 

Karyesi’nde Şeyh İlyas Tekyesi Vakfı’nın 

vazife-i mu‘ayyene ile tekyenişinlik ciheti 

7 Cemaziyelevvel 1257 tarihinde es-Seyyid 

Ali Efendi’ye tevcîh kılındığı mutazam-

49 Bkz. Vakıfl ar Genel Müdürlüğü arşivinde EV. 
MKT. 01847.00180 numarayla kayıtlı belge. 
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mın berât-ı ‘âli verildiği kayden anlaşılub 

tevcîhine dâir kayda destres olunamadığı 

gibi vakfi yesi dahi mukayyed olmadığı ci-

hetle vakf-ı mezkûrun kurâ ve mezârı‘ından 

ibâret idüğü olduğu bilinememiştir. Fî 3 Ha-

ziran sene [1]309 (15 Haziran 1893).”49

Vakıf arşivindeki farklı iki kayıtta da Taşlıca Zaviyesi’ndeki tekkeşinlik makamına dair 

bilgi yer almaktadır. 

Envâ‘-i 

mevkûfât

Envâ‘-i 

cihât

Mikdâr-ı vazife-i 

yevmî akçe

Vakıf

İsmi

Mahal ve 

mevkii
Mülâhazât

Tekye Tekyenişinlik Mu‘ayyene
Şeyh

İlyas

Yavebolu Kazası’na 

tâbi’ Taşluca

Karyesi’nde

Vakfi yesi mukayyed 

değildir

50

“Erbâb-ı istihkâktan es-Seyyid Ali Halife 

arzuhâl sunub Nezaret-i Evkâf-ı Hümâyûn-ı 

mülükâneye mülhak Yavebolu Kazası’na 

tâbi‘ Taşluca Karyesi’nde vâki‘ Şeyh İlyas 

Tekyesi Vakfı’ndan almak üzere vazife-i 

mu‘ayyene ile tekkenişinliğine 50mutasarrıf 

olan babası Seyyid Şeyh Ali bin Seyyid Şeyh 

İlyas veledeş fevt olub yeri hali ve 51hizmet-i 

lâzımesi muattal kalmağla mahlûlülünden 

50 Bkz. Vakıfl ar Genel Müdürlüğü arşivinde EV. 
MKT. 00310-08 numarayla kayıtlı belge.

Yukarıdaki belgede işlenen bilgi Vakıfl ar Genel Mü-
dürlüğü arşivinde 02026.00177 numarayla kayıtlı bel-
gede de yer almaktadır.

“Tedkikât-ı kaydiye bi’l-icrâ evkâf-ı mülhakadan Ya-
vebolu Kazası’na tâbi‘ Taşluca Karyesi’nde vâki‘ Şeyh 
İlyas Tekyesi Vakfı’nın vazife-i mu‘ayyene ile tekye-
nişinlik ciheti 7 Cemaziyelevvel sene 1257 tarihinde 
es-Seyyid Ali Efendi’ye tevcîh kılındığı mutazam-
mın berât-ı ‘âli verildiği kayden anlaşılub tevcîhine 
dâir kayda destres olunamadığı gibi vakfi yesi dahi 
mukayyed olmadığı cihetle vakf-ı mezkûrun kurâ ve 
mezra‘ından ibâret idüğü bilinememiştir. 3 Haziran 
sene [1]309 (15 Haziran 1893).” 

51 Bkz. Vakıfl ar Genel Müdürlüğü arşivinde VGM. 
Defter 02516.00005 numarayla kayıtlı belge. 

kendüye tevcîh ve yedine berât-ı ‘âlişan 

ihsân buyurulmak bâbında istid‘a-yı inâyet 

ve vech-i meşrûh üzere vazife-i mu‘ayyene 

ile tekyenişinlik ciheti merkûm Seyyid Şeyh 

Ali’nin uhdesinde bulunduğu Evkâf Muha-

sebesinde Ruznamçe defterinden der-kenar 

olmağın ve fi ’l-hakika merkûm Seyyid Şeyh 

Ali fevt ve mezbûr Seyyid Ali müteveffâ-

yı merkûmun sulbî sahîh oğlu olub cihet-i 

mezkûreye ehil idüğü Mehmed Efendi ibn 

Ali ve Ali Efendi ibn Mehmed nâm kimes-

nelerin ‘alâ tarki’ş-şehâde haberleriyle zâhir 

ve mütehakkık olmağın cihet-i mezkûra ba-

bası müteveffâ-yı mezbûrun mahlûlünden 

merkûma tevcîhi emr-i sevâb idüğün Evkâf-ı 

Humâyûn müfettişi faziletlü Mehmed 

Emin Asaf Beyefendi ve cihet-i mezkûre 

müteveffâ-yı mezbûrun mahlûlünden bi’l-

ihbâr inde’ş-şer‘ ehliyeti mütehakkık olan 

sulbî oğlu merkûm Seyyid Ali Halife’ye ber 

mûcib-i nizâm bi’n-nefs bilâ kusur icrâ-yı 

hizmet ve zaviye-i mezkûr derûnunda ayen-

de ve revendeye it‘âm-ı ta‘âm etmek terk 
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ve tekâsül ederse ref‘inden ahara verilmek 

şartıyla tevcîh ve yedine berât i‘tâ olunmak 

bâbında Evkâf-ı Humâyûn Nâzırı saadet-
lü Numan Mahir Beyefendi i‘lâm kılmaları 
mûcibince tevcîh olunmak bâbında ru‘us-ı 
humâyûn sâdır olmağın vech-i meşrûh üze-
re berât-ı şerîf-i ‘âlişân yazılmak içün işbu 
tezkire verildi. Fî 7 Cemaziyelevvel sene 
1257. (27 Haziran 1841).”52

Taşlıca Zaviyesi’nde görevli olup tekke-
nişin sıfatıyla anılan ocaklı dede belli vakıf 
belgelerinde ise postnişin unvanıyla anıl-
maktadır.

“Gümüşhane Sancağı dâhilinde Kür-
tin Nahiyesi’nin Taşluca Karyesi’nde kâin 
dergâhın postnişinliğine miktâr-ı kâfi  
mebâliğin tahsîsi hakkındadır.

İşbu inhâ ve merbût mazbata akdem-
ce masârifât-ı umûmiye idâresinin ifâdesi 
üzerine makâm-ı nezâret penâhiden ya-
zılan tahrirât-ı ‘âliyeye cevâben vârid 
olub evrâk-ı ‘atikası rabt kılınmış olma-
sıyla meallerine nazaran iktizâsının idâre-i 
mezkûreden ifâsı lâzım gelür.”53

Taşlıca Zaviyesi’nde görevli ocaklı dede 
için kullanılan bir diğer unvan halife54olup 

52 Bkz. Vakıfl ar Genel Müdürlüğü arşivinde EV. ZMT. 
00146 numarayla kayıtlı belge.

53 Bkz. Vakıfl ar Genel Müdürlüğü arşivinde EV. 
MKT. 00335-62 numarayla kayıtlı belge.

54 Halife ifadesi Karadeniz bölgesinde yerleşik Gü-
venç Abdal ocaklıları tarafından da kullanılmaktadır. 
İnanışa göre Güvenç Abdal Karadeniz’in halifesidir. 

Trabzon, Düzce ve Kocaeli illerinde yerleşik Güvenç 
Abdal ocaklıları, Güvenç Abdal ocaklı dedelerini hali-
fe olarak kabul etmektedir. Bu veri üç ilde yaptığımız 
alan çalışmalarında tespit edilmiştir.

bunu vakıf kayıtlarından takip etmek müm-
kündür.

“Erbâb-ı istihkâktan es-Seyyid Ali Halife 
arzuhâl sunub Nezâret-i Evkâf-ı Humâyûn-ı 
mülükâneye mülhak Yavebolu Kazası’na 
tâbi‘ Taşluca Karyesi’nde vâki‘ Şeyh İlyas 
Tekyesi Vakfı’ndan almak üzere vazife-i 
mu‘ayyene ile tekyenişinliğine mutasarrıf 
olan babası Seyyid Şeyh Ali bin Seyyid Şeyh 
İlyas veledeş fevt olub yeri hali ve hizmet-i 
lâzımesi muattal kalmağla mahlûlünden 
kendüye tevcîh ve yedine berât-ı âlişan 
ihsân buyurulmak bâbında istid‘â-yı ‘inâyet 
ve vech-i meşrûh üzere vâzife-i mu‘ayyene 
ile tekyenişinlik ciheti merkûm Seyyid 
Şeyh Ali’nin uhdesinde bulunduğu Evkâf 
Muhasebesi’nde Rûznamçe defterine der-
kenar olunmağın ve fi ’l-hakika merkûm 
Seyyid Şeyh Ali fevt ve mezbûr Seyyid Ali 
müteveffa-yı merkûmun sulbî sahih oğlu 
olub cihet-i mezkûreye ehil idüğü Mehmed 
Efendi ibn Ali ve Ali Efendi ibn Mehmed 
nâm kimesnelerin ‘alâ tarki’ş-şehâde haber-
leriyle zâhir ve mütehakkık olmağın cihet-i 
mezkûra babası müteveffâ-yı mezbûrun 
mahlûlünden merkûma tevcîhi emri sevâb 
ederken Evkâf-ı Humayûn müfettişi fa-
ziletlü Mehmed Emin Asaf Beyefendi ve 
cihet-i mezkûre müteveffâ-yı mezbûrun 
mahlûlünden bi’l-ihbar inde’ş-şer‘ ehliyeti 
mütehakkık olan sulbî oğlu merkûm Sey-
yid Ali Halife’ye tevcîh ve yedine şurûtu 
derciyle berat i‘tâ olunmak bâbında Evkâf-ı 
Humâyûn Nâzırı saadetlü Nu‘man Mahir 

Beyefendi i‘lâm-ı inhâ mûcibince tevcîh.”55

55 Bkz. Vakıfl ar Genel Müdürlüğü arşivinde EV. 
EMH. 00104 numarayla kayıtlı belge.
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“Es-Seyyid Hüseyin Halife bin Hasan 

veledeş.”56

Taşlıca Zaviyesi’nin tarihsel süreç içe-

risinde merkezi yönetimden çeşitli hak ve 

imtiyazlar aldığı ve bu imtiyazları muhafa-

za etmek için dönemin yönetimleriyle ilişki 

içinde olduğu görülmektedir. 

“Medine-i Gümüşhane mülhakatın-

dan Kürtin-i zîr kazâsı kurâlarından Taş-

luca Karyesi ahâlisinden Ali Şeyh ve Meh-

med Şeyh ve Hasan Şeyh ve diğer Ali Şeyh 

vesâir malûmü’l-esâmi kimesneler meclis-i 

şer‘de yine kaza-i merkûm kurâlarından 

Mart Karyesi ahâlisinden Hüseyin Bö-

lükbaşı ve sâir ma‘lûmü’l-esâmi-yi kesân 

muvâcehesinde üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm eylediler ki Çocukbükü (Cöcenbü-

kü) demekle ma‘rûf yaylağın bir tarafı Ço-

cukbükü (Cöcenbükü)’ne inen Göksekü-

suyu Deresi’nden ve bir haddi köprü ve 

bir haddi Ağakulutepesi’nden ve bir haddi 

Firuzgediği’nden ve bir haddi Beşerbaşı’ndan 

Kuzugöl ve bir haddi Aralıcakbaşı’ndan 

Gemetaş ve bir haddi Çakmakyurdu ve bir 

haddi Kavraz Irmağı’ndan Şah Cüneyd ve 

bir haddi Kazangölü ve bir haddi Asarkaya 

Irmağı’ndan ve bir haddi Kuzugüneyi’nden 

ve bir haddi Göksekübaşı’ndan ve bir haddi 

Kızılpınar ve şu Çocukbüküağzı’na varınca-

ya kadar bu hudud ile mahdûd olan yaylak 

mine’l-kadîm eben an ceddin bizim yaylağı-

mız olub zabt ve tasarruf edegelürken çend 

seneden beru işbu Mart Karyesi ahâlileri 

56 Bkz. Vakıfl ar Genel Müdürlüğü arşivinde VGM. 
Defter 415, s. 704’te kayıtlı belge.

cebren ve kahren tegallüb ile mutasarrıf ol-

duğumuz yaylağa gelüb kelif ihdâs ve biz-

leri ol yaylakdan cebren men‘ ediyorlar suâl 

olunub keff-i yedleri matlubumuzdur dedik-

lerinde gıbbe’s-suâl merkûm Mart ahâlileri 

cevablarında bu yaylağı bizler dahi kırk elli 

seneden berü yaylayub otundan ve suyun-

dan intifa‘ediyoruz dediklerinde müddei-yi 

merkûmûn yedlerinde atik hüccet-i şer‘îleri 

ibrâz ve derûnunda ber vech-i muharrer 

hudûıd ve sınurları bast u beyân ve bun-

dan iki yüz kırk sene mukaddem bir def‘a 

dahi murafa‘a ve Taşluca ahalisinden hükm 

olunduğu nümâyân ise de ber mucib-i şer‘-i 

şerif Taşluca ahâlisinden mine’l-kadîm bu 

yaylağı zabt u tasarruf eylediklerini mübey-

yin beyine taleb olundukda ‘udûl-ı ahrâr-ı 

ricâl-i müsliminden Monla Osman bin Ömer 

ve Monla Hüseyin bin Hasan nâmân kimes-

neler li-ecli’ş-şehâde hâzırân olub işhâd 

olunduklarında Çocukbükü (Cöcenbükü) 

demekle ma‘ruf yaylak hudularını beyân 

ederek Taşluca Karyesi ahâlisinin öteden 

berü mine’l-kadîm zabt u tasarrufl arı olub 

Mart ahâlisi birkaç sene evvel yaylağa çıkdı-

lar ise de cebren yaylayub ol yaylakda ala-

kaları olmayub Taşluca ahâlisinin olduğunu 

bizler biliriz deyû ve böyle şehâdet ederiz 

deyû edâ-yı şehâdet eylediklerinde bade’t-

ta’dil ve’t-tezkiye şehâdetleri inde’ş-şer‘i’l 

makbûl olmağın Mart Karyesi’nin davaları 

lağv ve yaylağı mezkûrda alakaları olma-

yub Taşluca ahâlilerinin zabtlarına hükm 

birle işbu vesika ketb ve Taşluca ahâlisi 

yedlerine i‘tâ olundu. Tahriren fî evâil-i 

şehr-i Muharremi’l-haram li-sene erba‘in ve 
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mieteyn ve elf. (Muharrem 1240) (Ağustos 

1824)”56

18. yüzyıldan itibaren Taşlıca Zaviyesi 

Şeyh İlyas Tekkesi, Şeyh İlyas Zaviyesi, İl-

yas Tekkesi, sahip olduğu vakfın ise Şeyh 

İlyas Tekkesi Vakfı, Şeyh İlyas Vakfı, İlyas 

Bey Tekkesi Vakfı adlarıyla anıldığı mevcut 

belgelerden anlaşılmaktadır.

“Gümüşhane Sancağı’na tâbi‘ Taş-

luca Karyesi’nde vâki‘ İlyas Bey Tekyesi 

Vakfı’nın berât ve vakfi yesi kayıtlarının 

iş‘ârı hakkında vârid olan tezkire üzerine 

tedkikât-ı lâzımesi vakf-ı mezkûre ve vakfi -

yesine ve tekyenişinlik cihetine dâir kayd bu 

defa münhal olduğundan zikr olunan tezki-

renin iâde olunmak üzere leffi yle bu bâbda 

kuyûd-ı hâkânice olan kayd ve malumâtın 

savb-ı ‘âli nezâret penâhilerinden istifsa-

rı cihât kaleminden ifâde ve zikr olunan 

56 Bkz. Vakıfl ar Genel Müdürlüğü arşivinde VGM. 
Defter 394-121 numarayla kayıtlı belge.

Benzeri içerikte bir başka belge Vakıfl ar Genel Mü-
dürlüğü arşivinde VGM. Defter 394-130 numarayla 
kayıtlıdır. 

“Medine-i Gümüşhane mülhakâtından Kürtin-i zîr 
Kazası kurâlarından Taşluca Karyesi ahâlisinden 
Ali Şeyh ve Mehmed Şeyh ve Hasan Şeyh ve diğer 
Ali Şeyh ve sâir malûmü’l-esâmi kimesneler meclis-i 
şer’de yine kaza-i merkûm kurâlarından Mart Karye-
si ahâlisinden Hüseyin Bölükbaşı ve sâir ma’lûmü’l-
esâmi kesân muvâcehesinde üzerlerine dava ve 
takrîr-i kelâm eylediler ki; Çocukbükü (Cöcenbü-
kü) demekle ma’rûf yaylağın bir tarafı Çocukbükü 
(Cöcenbükü)’ne inen Gökseküsuyu Deresi’nden ve bir 
haddi köprü ve bir haddi Ağakulu Tepesi’nden ve bir 
haddi Firuz Gediği’nden ve bir haddi Beşerbaşı’ndan 
Kuzugöl ve bir haddi Aralıcakbaşı’ndan Gemetaş ve 
bir haddi Çakmakyurdu ve bir haddi Kavraz (Ku-
raz) Irmağı’ndan ve bir haddi Kuzukuşu’ndan ve bir 
haddi Göksekübaşı’ndan ve bir haddi Kızılpınar’dan 
Çocukbükü (Cöcenbükü) Ağzı’na varıncaya kadar bu 
hudud ile mahdûd olan yaylak mine’l-kadîm ebâan-
ced bizim yaylağımız olub resmin cânib-i vakfa edâ 
ederek zabt ve tasarruf edegelürken çend seneden-
berü işbu Mart Karyesi ahâlileri cebren ve kahren te-
gallüb ile mutasarrıf olduğumuz yaylağa gelüb sakif 
ihdas ve bizleri ol yaylakdan cebren men’ eyleyerek 
hukuk-ı vakfı izrâr ve bizleri mağdur ediyorlar sual 
olunub keff-i yedleri matlubumuzdur dediklerinde 

gıbbe’s-sual merkûm Mart Karyesi ahâlileri cevab-

larında bu yaylağı bizler dahi kırk elli seneden berü 

yaylayub otundan ve suyundan intifa‘ ediyoruz de-

diklerinde müddei-yi merkûmûn yedlerinde atik 

hüccet-i şer‘îleri ibrâz derûnunda ber vech-i muhar-

rer hudûd ve sınurları bast ve beyân ve bundan iki 

yüz kırk sene mukaddem bir def‘a dahi murafa‘a ve 

Taşluca ahalisinüne hâkim olunduğu nümâyân ise 

de ber mucib-i şer‘-i şerîf Taşluca ahalisinden mine’l-

kadîm bu yaylağı zabt ve tasarruf eylediklerini mü-

beyyin beyine taleb olundukda ‘udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i 

müslimînden Monla Osman bin Ömer ve Monla Hü-

seyin bin Hasan nâmân kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

hâzırân olub işhâd olunduklarında Çocukbükü (Cö-

cenbükü) demekle ma‘ruf yaylak hudularını beyân 

iderek Taşluca Karyesi ahâlisinin öteden berü mine’l-

kadîm zabt ve tasarrufl arı olub Mart ahâlisi birkaç 

sene evvel yaylağa çıkdılar ise de cebren yaylayub ol 

yaylakda alakaları olmayub Taşluca ahâlisinin oldu-

ğunu bizler biliriz ve böyle şehâdet ederiz deyu edâ-

yı şehâdet eylediklerinde şâhidân-ı merkûmân usul-i 

mevzu‘asına tevfi kan evvelâ sırren badehu ‘alenen 

lede’t-ta‘dil ve’t-tezkiye-i adl ve kabul-i işhâd idükleri 

sâbit ve mütehakkık olmağın şehâdetleri inde’ş-şer‘i’l-

enver makbûl birle Mart Karyesi ahâlilerinin da‘vaları 

lağv ve yaylağı mezkûrda alakaları olmayub Taşlu-

ca ahâlilerinin zabtlarına hâkim birle işbu i‘lâm ketb 

ve Taşluca ahâlisi yedlerine i‘tâ olundu. Tahriran fî 

evâil-i şehr-i Muharremi’l-haram li-sene erba‘ate aşar 

ve selasemie ve elf (Muharrem 1314) (Haziran 1896).”
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mezkûr melfûfuyla beraber leffen irsâl 57ol-

mağın icrâ-yı muktezâsı bâbında.”58

Vakıf arşivindeki iki ayrı kayıtta Şeyh İl-

yas Zaviyesi ve Vakfı beraber anılmaktadır.

“Gümüşhane Sancağı’na tâbi‘ Taşlu-

ca Karyesi’nde vâki‘ İlyas Tekyesi Vakfı 

hakkında bazı ifâdâtı mutazammın Trab-

zon Vilâyeti’nden meb‘ûs tahrirâtın lef-

fi yle vakf-ı mezbûrun berât ve vakfi yesi 

kayıdlarının bi’l-ihrâc irsâli ve bu bâbda 

mahalli evkâf muhasebeciliğinden gönderi-

len tahrirât üzerine hazinece cereyân eden 

muamelenin iş‘ârı hakkında vârid olan 23 

Mayıs sene [1]308 tarih ve altmış iki numo-

rolu tezkire-i ‘âliyye-i nezâret-penâhileri 

üzerine tedkikât-ı lâzıme lede’l-icrâ evkâf-ı 

mülhakadan Yavebolu Kazası’nda Taşluca 

Karyesi’nde Şeyh İlyas Tekyesi Vakfı’ndan 

almak üzere vazife-i mu‘ayyene ile tekye-

nişinlik ciheti 7 Cemaziyelevvel sene [1]257 

tarihinde Seyyid Ali Efendi’ye tevcîh olun-

duğu kayden anlaşılmış ise de vakfi yesi 

bulunamamış ve vakf-ı mezbûr vakfi yesi 

kaydının zayi‘ine dâir sebk eden iş‘âra ceva-

ben Defter-i Hâkâni Nezâret-i Celilesi’nden 

vârid olan 15 Temmuz sene [1]308 tarihli tez-

kirede vilâyet-i müşârileyhânın tahrirâtında 

muharrer Uluköy ve Söğüdili ve Çamçu-

kuru nâm karyeler tımâr dâhilinde arâzi-i 

emîriyeden olmak üzere mukayyed ise de 

İlyas Tekyesi’ne dâir kayd bulunamadığı 

iş‘âr ve sûret-i defter-i hâkânisi irsâl kılın-

57 Bkz. Vakıfl ar Genel Müdürlüğü arşivinde EV. 
MKT. 01823-40 numarayla kayıtlı belge. 

mış olmağla keyfi yetin cevâben savb-ı vâlâ-

yı nezâret-penâhilerine izbârı cihât kalemin-

den ifade ve bu hususa dâir olan leffen irsâl 

ve iâde kılınmağın ol bâbda.”59

“Maliye Nezâret-i Celîlesi’nin 22 Mayıs 

sene [1]308 tarih ve altmış iki numaralı tez-

kiresi ve melfûfu olan inhâ sâhibi tarafından 

ibrâz olunan berât üzerine tekrar tedkikât-ı 

kaydiye lede’l-icrâ evkâf-ı mülhakadan Ya-

vebolu Kazası’na tâbi‘ Taşluca Karyesi’nde 

Şeyh İlyas Tekyesi Vakfı’ndan almak üzere 

vazife-i mu‘ayyene ile tekyenişinlik ciheti 

es-Seyyid Ali Efendi bin Şeyh Ali’ye tevcîh 

olunduğunu mübeyyin berât-ı ‘âli verildiği 

ve vakfi yesi mukayyed olmadığı gibi Ulu-

köy ve Söğüdili ve Çamçukuru nâm karye-

ler tımar dâhilinde arâzi-i emîriyeden olmak 

üzere mukayyed ise de İlyas Bey Tekyesi’ne 

ve mahsusâtına mütedâir kayd buluna-

madığı Defterhâne Nezaret-i Celile’siyle 

muhâbereyi şâmil mezbûr tezkire-i ‘âliye 

nezâret-penâhilerinin zeylinde muharrer ce-

vabda beyân ve iş‘âr olunmuş ise de tekye-i 

mezkûrun postnişini tarafından ibrâz olu-

nan sûret defter-i hâkâniye nazaran vakf-ı 

mezbûr kuyûd-ı hâkânice mukayyed olun-

duğu anlaşılmış ve bu husûsa dâir Trabzon 

Vilâyeti’nden nezâret-i celîlelerine meb’us 

tahrirleri dahi rabt kılınmış olmasına binâen 

keyfi yet-i kuyûdiye iktizâsının beyânına 

dâir nezâret-i müşârünileyhâya cevâben 

beyân ve izbârı menut re’y-i ‘âli cenâb-ı 

nezâret-penâhileridir ol bâbda emr u fermân 

59 Bkz. Vakıfl ar Genel Müdürlüğü arşivinde EV. 
MKT. 01849.00134 numarayla kayıtlı belge.
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hazret-i menlehül-emrindir. Fî 12 Ağustos 

sene 308 (24 Ağustos 1892).”60

Şeyh İlyas Güvenç Abdal neslinden 

gelen bir dede olup ocağın 18. yüzyıldaki 

önemli temsilcilerindendir. Taşlıca’da yerle-

şik ocaklılar tarafından muhafaza edilen şe-

cerede de adı geçen Şeyh İlyas Güvenç Ab-

dal Ocağı tarihindeki en önemli dedelerden-

dir. Mevcut belgede halife sıfatıyla anılan 

Şeyh İlyas’ın adının 18. yüzyıldan itibaren 

Taşlıca Zaviyesi’ne ad olması Şeyh İlyas’ı 

ocak tarihi içerisinde son derece önemli bir 

noktaya getirmektedir. Şeyh İlyas Taşlıca 

Zaviyesi’nin 18. yüzyılla beraber merkezi 

yönetimle kurduğu yeni sürecin öncelikli 

mimarlarındandır. 18. yüzyıldan itibaren 

ocak içerisinde oluşan kurumsallaşma hare-

ketinin baş öznesi Şeyh İlyas’tır. 

19. yüzyıla ait belgelerin bir kısmında 

Taşlıca Zaviyesi’nin, Şeyh İlyas Tekkesi’nin; 

Çağırgan Baba Zaviyesi, Çağırgan Baba 

Tekkesi, mevcut vakfında Çağırgan Baba 

Vakfı, Çağırgan Baba Tekkesi Vakfı, Çağır-

gan Baba Zaviyesi Vakfı olarak adlandırıldı-

ğı görülmektedir. 

“Müsted‘înin ibrâz etmiş olduğu berât 

derkenar oldukda muharrer tekyenişinlik 

ciheti hakkında olduğu ve bu da tamamen 

tedkikât-ı kaydiyeden tebeyyün edüb baş-

kaca Gümüşhane Sancağı’na mülhak Kürtin 

Nâhiyesi’nin Daşlıca Karyesi’nde e‘izze-i 

kirâmdan Çağırgan Baba Tekyesi Vakfı’na 

60 Bkz. Vakıfl ar Genel Müdürlüğü arşivinde EV. 
MKT. 01847.00179 numarayla kayıtlı belge. 

dâir kayda destres olunamamış ve mezkûr 

Taşlıca Karyesi kadîmen Yavebolu Kazası’na 

mülhak iken teşkilât-ı âhirede Gümüşhane 

Sancağı’na tâbi‘ Kürtin Nâhiyesi’ne ilhak 

olunduğu müsted‘inin ifâde-i şifâhiyesinden 

anlaşılmışdır. Fî 8 Haziran sene [1]309 (20 

Haziran 1893).”61

Belgelerde Çağırgan Baba’nın eizze-i ki-

ramdan olduğu ve Taşlıca köyünde medfun 

olduğu belirtilmektedir. 

“Metn-i istid‘âda muharrer Gümüşhane 

Sancağı’na mülhak Kürtin Nahiyesi’nin Daş-

luca Karyesi’nde medfûn eizze-i kirâmdan 

Çağırgan Baba Tekyesi Vakfı cihât kalemi-

nin işbu derkenarında muharrer Yavebolu 

Kazasına tâbi‘ Taşluca Karyesi’nde vâki‘ 

Şeyh İlyas Vakfı’yla müttehid olub olmadı-

ğının esâmi-i vakf karyelerinin tâbi‘ bulun-

duğu kâzalarda görülen mübâyenet hase-

biyle tekrar cihât kaleminden beyânı lâzım 

gelür. Fî 5 Cemaziyelevvel sene [1]310 ve fî 7 

Haziran sene [1]309 (19 Haziran 1893)

…

Müsted‘inin ibrâz etmiş olduğu berât 

derkenâr-ı evvelde muharrer tekyenişinlik 

ciheti hakkında olduğu ve bu da kayda ta-

mamen muvâfık bulunduğu tedkikât-ı kay-

diyeden tebeyyün edüb başkaca Gümüşha-

ne Sancağı’na mülhak Kürtin Nahiyesi’nin 

61 Bkz. Vakıfl ar Genel Müdürlüğü arşivinde EV. 
MKT. 00310-44 numarayla kayıtlı belge.

Aynı içerikte bir başka yazı Vakıfl ar Genel Müdürlü-
ğü arşivinde 02026.00177 numarayla kayıtlı belgede 
yer almaktadır.
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Daşluca Karyesi’nde eizze-i kirâmdan Ça-

ğırgan Baba Tekyesi Vakfı’na dâir kayda 

destres olunamamış ve mezkûr Taşluca Kar-

yesi kadîmen Yavebolu Kazâsı’na mülhak 

iken teşkilât-ı âhirede Gümüşhane Sanca-

ğına tâbi‘ Kürtin Nahiyesi’ne ilhâk edilmiş 

olduğu müsted‘inin ifâde-i şifâhiyesinden 

anlaşılmıştır. Fî 21 Haziran sene [1]309 (3 

Temmuz 1893).”62

Taşlıca köyünde derlenen sözlü bilgile-

re göre Çağırgan Baba, Güvenç Abdal’ın so-

yundandır. Nitekim ocaklılara ait şecerede 

Çağırgan Baba Güvenç Abdal’ın soyundan 

gözükmektedir.63 

62 Bkz. Vakıfl ar Genel Müdürlüğü arşivinde 
02026.00177 numarayla kayıtlı belge.

Benzeri içerikte iki ayrı yazı farklı tarihlerle aynı bel-
gede yer almaktadır.

“Metn-i istid‘âda muharrer Gümüşhane Sancağı’na 
mülhak Kürtin Nahiyesi’nde Daşluca Karyesi’nde 
medfûn eizze-i kirâmdan Çağırgan Baba Vakfı’nın tev-
liyet ve keyfi yet kuyûduyla vakf-ı mezkûra bir günâ 
kurâ ve mezâri‘ merbût olduğuna dâir vakfi yesinde 
sarâhat olub olmadığının bi’t-tedkik cihât kaleminden 
beyân ve derkenar olunması lâzım gelür. 23 Zilkade 
sene [1]310 ve 27 Mayıs [1]309. (8 Haziran 1893).”

“Kuyûd-ı hâkâniye mürâca‘at olundukda metn-i 
istid‘âda muharrer Kürtün Kazâsı’na tâbi‘ Söğüdili ve 
Uluköy ve Gönderi karyeleriyle Çamçukuru ve Taş-
luca me‘a Suluca mezra‘ları hîn-i tahrîrde tımâra terk 
ve tahsîs kılınarak mahsûlât ve rüsûmâtının tamamı 
cânib-i mirîye âid olub kurâ ve mezâri‘-i merkûm 
hasılâtından Çağırgan Baba Zaviyesi Vakfı’na ber 
tahsîs edildiğine dâir bir günâ kayd olunmuştur. Fî 
11Temmuz sene [1]309 (23 Temmuz 1893).”

63 Çağırgan Baba ile ilgili menkıbe Taşlıca köyünde 
günümüzde de halk belleğindeki canlılığını korumak-
tadır. 

Güvenç Abdal Ocağı’nın tarihsel mer-

kezi Taşlıca köyüdür. Taşlıca’da tarih bo-

yunca Güvenç Abdal soyundan gelen ocaklı 

dedeler yaşamıştır. Taşlıca’ya adını veren 

Merkez mahalledeki ocak-tekke yüzyıllar 

boyunca ocaklı dede ailesi tarafından yö-

netilmiştir. Taşlıca’daki ocak-tekke Güvenç 

Abdal Ocağı’nın onlarca il ve yüzlerce köye 

dağılmış ocaklı talip topluluğuna tarih bo-

yunca inançsal açıdan merkez olmuştur. 

Taşlıca Zaviyesi yüzlerce yıllık hizmetini 

kurulan vakıf müessesesi aracılığı ile ku-

rumsallaştırmıştır. Temeli 13. yüzyılda Gü-

venç Abdal tarafından atılan tekke geçen 

süre içerisinde edindiği hak ve imtiyazlarla 

sosyal-inançsal zemindeki etkinliğini daha 

da pekiştirmiştir. Taşlıca Zaviyesi ve adına 

oluşan vakıf Güvenç Abdal’ın Hacı Bektaş 

Veli tarafından Gümüşhane-Kürtün bölge-

sine gönderilişi sonrası Taşlıca köyünde ku-

rulmuştur. Devamındaki yüzyıllarda tekke 

ve vakıf Güvenç Abdal evlatları tarafından 

yaşatılmış ve 20. yüzyıla kadar ulaşmıştır. 

1993 yılından itibaren mekânsal varlığını 

yitiren tekke Karadeniz bölgesinde Alevi-

Bektaşi inancının en önemli inanç merkezle-

rinden olup Hacı Bektaş Veli düşüncesinin 

Kuzey Anadolu’da örgütlenmesinin temel 

dinamiklerinden biri olmuştur. Taşlıca Za-

viyesi bağlantılı oluşan vakıf da aynı tarihi 

süreci zaviye ile beraber yaşamış zaviye, 

zaviye topluluğu ve ocaklı nüfus arasında-

ki en önemli sosyal-kültürel mekanizma ol-

muştur. 
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Fahri MADEN1

ÖZ

Kıbrıs adası Türkler tarafından fethedil-

dikten sonra buraya yoğun bir Müslüman 

göçü yaşanmıştır. Adaya yerleşen inanç 

gruplarından biri Bektaşilerdir. XIII. yüzyıl-

da Hacı Bektaş Veli ile ortaya çıkan ve XVI. 

yüzyılda Balım Sultan’ın çalışmalarıyla şe-

killenen ve yayılan Bektaşilik, Kıbrıs’ta tarih 

boyunca pek çok tekkelere sahip olmuştur. 

Kıbrıs adasının 1570 yılında fethinden he-

men sonra burada Zuhuri (Zuhurat) Baba, 

Kırklar (Karadonlu Can Baba), Kâtip (Kutup 

Odman) Osman Baba, Alemdar (Bayraktar) 

Baba, Türabi Ali Baba, Kutup (Kurt) Baba ve 

Hasan Baba isimlerinde Bektaşi tekkelerinin 

faaliyette bulunduğu, bu tekkelerden bazı-

larının, adanın fethine iştirak eden Yeniçe-

riler adına inşa edildiği tespit edilmektedir. 

1826 yılında kadar normal bir şekilde faali-

yetlerini sürdüren bu tekkeler, adı geçen ta-

rihte Yeniçeri Ocağı ile birlikte Bektaşiliğin 

Makale geliş tarihi: 25.09.2015 • Makale kabul tarihi: 30.11.2015 

1 Yrd. Doç. Dr., Kastamonu Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Tarih Bölümü.

de yasaklanması sebebiyle bir süre kapatıl-

mıştır. Zuhuri (Zuhurat) Baba Tekkesi tah-

rip edilirken; Kâtip (Kutup Odman) Osman 

Baba Tekkesi Halveti tarikatına devredil-

miş, Bayraktar (Alemdar) Baba Tekkesi ise 

Nakşi Şeyhi Moralı Mustafa Nuri Efendi’nin 

yönetimine bırakılmıştır. XIX. yüzyılın ikin-

ci yarısından itibaren tekrar açılan bu tek-

keler mevcudiyetlerini sürdürmüşlerdir. 

Larnaka şehrindeki Zuhurat (Zuhuri) Baba 

Tekkesi Sultan Abdülaziz döneminde ye-

niden eski hali üzere inşa edilmiş ve 1869 

yılında buraya Nakşi icazetli Hüseyin Baba 

atanmıştır. Baf’daki Hasan Baba Tekkesi ise 

1865 yılında tekrar açılmıştır. Magosa’daki 

Kâtip (Kutup Odman) Osman Baba Tekkesi 

ve Lefkoşa’daki Alemdar (Bayraktar) Baba 

Tekkesi türbe mahalleri ile birlikte bakımlı 

olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Yine 

Lefkoşa’daki Kırklar (Karadonlu Can Baba) 

Tekkesi yeniden açılmış ve 1908 yılına kadar 

burada Feyzullah Baba şeyhlik yapmıştır. 

Bu çalışmada tarih boyunca Kıbrıs’ta faali-

yet gösteren Bektaşi tekkeleri, Başbakanlık 

Osmanlı Arşivi ve Vakıfl ar genel Müdürlü-

ğü Arşivi’nde yer alan belgeler ışığında or-

taya konulmaya çalışılmıştır.

KIBRIS’TA BEKTAŞİLİK VE BEKTAŞİ TEKKELERİ

BEKTASHISM AND BEKTASHI DERVİSH LODGES IN 

CYBRUS
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Bektaşilik, Zuhuri (Zuhurat) Baba, Kırklar 

(Karadonlu Can Baba), Kâtip (Kutup Od-

man) Osman Baba, Alemdar (Bayraktar) 

Baba, Türabi Ali Baba, Kutup (Kurt) Baba, 

Hasan Baba.

ABSTRACT

After it was concurred by Turks, there 

has been an intense migration of Muslims 

to Cyprus. One of the religious groups who 

have settled to the island was Bektasis. Bek-

tashism that is emerged with Haci Bektas Veli 

in 13th century, shaped and spread by Balım 

Sultan’s works in the 16th century has had so 

many lodges in Cyprus throughout the his-

tory. It is determined that immediately after 

the conquest of Cyprus in 1570 there have 

been Bektashi lodges operating with names 

of Zuhuri (Zuhurat) Baba, Kirklar (Karadon-

lu Can Baba), Kâtip (Kutup Odman) Osman 

Baba, Alemdar (Bayraktar) Baba, Turabi Ali 

Baba, Kutup (Kurt) Baba and Hasan Baba, 

and some of these lodges have been built on 

behalf of Janissaries who participated in the 

conquest of the island. These dervish lodges, 

which had been operating until 1826, were 

closed for a while due to the prohibition of 

Bektashism along with the guild of Janissar-

ies in the mentioned date. While the Zuhuri 

(Zuhurat) Baba Lodge was being destroyed, 

Kâtip (Kutup Odman) Osman Baba Lodge 

has been transferred to the Halveti orders; 

and Bayraktar (Alemdar) Baba lodges were 

left to Nakşi Sheikh Moralı Mustafa Nuri 

Efendi’s government. These dervish lodges 

that were reopened as from the second half 

of the 19th century, have maintained their 

presence. Zuhurat (Zuhuri) Baba Logde in 

Larnaka was rebuilt according to its origi-

nal form in the period of Sultan Abdulaziz 

and Naksi icazet Hussein Baba was ap-

pointed to there in 1869. Hasan Baba Lodge 

in Baf was reopened in 1865. Kâtip (Kutup 

Odman) Osman Baba Lodge in Magosa and 

Alemdar (Bayraktar) Baba Lodge in Nico-

sia survived with their place of the tomb. 

Again Kirklar (Karadonlu Can Baba) Lodge 

in Nicosia reopened and Feyzullah Baba 

made sheikhdoms in here until 1908. In this 

study, Bektashi lodges operating in Cyprus 

throughout history, has been tried to reveal 

within the light of Prime Ministry Ottoman 

Archives and the Foundations General Di-

rectorate Archive. 

Keywords: Cyprus, Janissaries, Bektash-

ism, Zuhuri (Zuhurat) Baba, Kirklar (Kara-

donlu Can Baba), Kâtip (Kutup Odman) 

Osman Baba, Alemdar (Bayraktar) Baba, 

Turabi Ali Baba, Kutup (Kurt) Baba, Hasan 

Baba. 

GİRİŞ: KIBRIS’A BEKTAŞİLİĞİN 

GELİŞİ

Bektaşilik, Hacı Bektaş Veli (v. 1271) 

hazretlerinden sonra uzun bir oluşum 

süreci yaşamış, bu süreçte Bektaşi tek-

keleri Anadolu’dan başlayarak Osmanlı 

Devleti’nin sınırlarının genişlemesine para-

lel olarak üç kıtaya yayılmıştır. XVI. Yüz-
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yılın başında Hacı Bektaş Veli Tekkesi’ne 

post-nişin tayin edilen Balım Sultan’ın (v. 

1516) girişimleriyle teşkilatlı bir tarikat hü-

viyetine kavuşan Bektaşilik başta devletin 

başkenti İstanbul olmak üzere Rumeli, Ege 

ve Akdeniz Adaları, Irak, Mısır, Suriye hat-

ta İran coğrafyasında tekkelere sahip olmuş-

tur. Bektaşilik fetih hareketlerinden önce ve 

sonra bu bölgelerde dervişler eliyle yayıl-

mış, en ücra köşelere kadar açılan tekkeler 

vasıtasıyla Müslüman ahalinin dışında gay-

ri Müslim unsurlar arasında da neşvü nema 

bulmuştur. 

Bektaşiliğin Anadolu dışında yayılması 

fetihlere iştirak eden gazi dervişler, Abdal-

lar ve Horsan erenleri eliyle meydana geti-

rilmiştir. Bektaşi şeyh ve dervişleri Osmanlı 

ordusuyla, Yeniçerilerle birlikte seferlere 

katılmışlar ve fetihlerde öncü rolü oynadık-

tan sonra fethedilen bölgelere tekkeler ku-

rarak Bektaşi inanç ve kültürünü buralarda 

temsil etmişlerdir. Piri Efendi’nin Fethiye-i 

Cezire-i Kıbrıs adlı eserinden hareketle Ye-

niçerilerle birlikte adanın fethinde bir Bekta-

şi Taburu’nun görev aldığı rivayet edilmek-

tedir. Bu Bektaşiler ve fetih sonrası adaya 

yerleştirilen bin kişilik Yeniçeri garnizonu 

adada Bektaşiliği temsil etmişlerdir. Zira 

Lefkoşa’daki yeniçeri garnizonu Alemdar 

(Bayraktar) Baba Tekkesi’nin yakınında bu-

lunduğu Ömeriye mahallesinde yer almak-

taydı (Beratlı, 2008: 191-192; Hatay, 2006: 

64). 

Kıbrıs adasına Bektaşiliğin gelişi ve 

burada Bektaşi tekkelerinin kuruluşu 1570-

1571 yıllarında adanın fethi sırasında gelen 

gazi dervişler eliyle gerçekleşmiştir. Günü-

müzde hala Lefkoşa ve Girne sokakları bu 

gazi dervişlerin ve Abdalların hatıralarıy-

la doludur. Lefkoşa’da Yediler, Kara Baba, 

Kurt Baba, Kaçkaç (Akkaş) Dede, Edhem 

Dede Türbeleri; Yitik Dede mezarı ve Üçler 

Türbesi ile Girne Kapısı Türk mezarlığında-

ki Genç Abdal ve Cenk Abdal Türbeleri ada-

nın fethinde görev alan gazi dervişlere işa-

ret etmektedir. Abdalan-ı Rum ve Kalanderi 

dervişleri olarak anılan bu zatlar fetih sıra-

sında adaya Hacı Bektaş kültünü getirmişler 

ve böylece adada Bektaşilik ortaya çıkmıştır 

(Beratlı, 2008: 23-24). Örneğin müritleriyle 

Kıbrıs seferine katılan Kutup Baba, Bekta-

şiliği adaya getiren Bektaşi şeyhlerindendir 

(Küçükdağ, 1998: 382-383). 

Kıbrıs’ta Bektaşiliği temsil eden ve tek-

keler açan ilk temsilciler adanın fethinin he-

men ardından yayınlanan sürgün fermanıyla 

1572 yılından itibaren buraya sürgün edilen 

ve İranla ilişki içerisinde bulundukları iddia 

edilen Rafıziler ile Kızılbaşlar’dır. Osmanlı 

Mühimme Defterleri üzerine yapılan araştır-

malarda adanın Türk nüfusunun artırılması 

politikası çerçevesinde sürgünlerin gerçek-

leştirildiği, ancak adeta Anadolu’da zararlı 

görülen Kızılbaşların adaya sürgün edildik-

leri tespit edilmiştir. 1576 tarihli 29 numaralı 

Mühimme Defteri’nde “Sancağımızda bulu-

nan Rafızilerden, İran ile ilişkisi bulunanla-

rın araştırılarak tespit edilmesi… Bunların 

başka bir bahane ile idam olunmaları… İran 

ile ilişkisi bulunmayan Rafızilerinse saptan-

tıktan sonra Kıbrıs adasına sürülmeleri…” 
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ifadeleri yer almaktadır. 1577 tarihli ve 30 

numaralı Mühimme Defteri’nde ise “Bozok 

Beylerbeyine hüküm: Kızılbaşlıkla suçlanan 

kişilerin yazıldığı defter sureti gönderilmiş-

ti. Bu kişiler soruşturulsunlar. Kızılbaşlıkları 

gerçekse idam edilsinler. Lakin yalnız itham-

la kalmışlarsa, bunlar Kıbrıs’a sürülsünler” 

denilmektedir (Beratlı, 2008: 16). Yine 1578 

yılına ait 33 numaralı Mühimme Defterinde 

Rum Beylerbeyine yazılan hükümde “Kı-

zılbaşların tümünü öldürmek gerekirse çok 

fazla cana kıyılacağını bildirdiğinden, emre-

diyorum ki bu ferman geldikten sonra Sünni 

mezhebinden olmayıp mülhid ve Rafızi olan 

Kızılbaşların evleri ve barklarıyla alakaları-

nı kesip, yanlarına hisar erlerini de koşup, 

Kıbrıs Adası’na sürgün et; yalnız halifelerini 

idam et” emri verilmektedir. İlave olarak 35 

numaralı defterde bu emrin yerine getirilip 

getirilmediği sorgulanmaktadır. Bu defa 

Osmanlı padişahı Rum Beylerbeyi’ne “Sana 

Kızılbaşları Kıbrıs’a sürgün edip halifele-

rini de idam etmen için emir verilmişti. Bu 

arada Şark Seferi’ne çıktığım için ilgilene-

medim. Şeri defterler aynen gönderildi diye 

bildirmişsin. Şimdi bu emir geldikten sonra, 

adı geçenler dinden çıkmış ve sapkınsalar, 

haklarından gelip reayaya zarar vermekten 

sakın” demekteydi (Beratlı, 2008: 17). 

Bu sürgünlere ilave olarak zamanla 

(bilhassa XVIII. yüzyılda) pek çok Yörük-

Türkmen aşiretleri cezalandırılmak ama-

cıyla Osmanlı hükümetlerinin adeta “açık 

hapishane” olarak gördükleri Kıbrıs’a zorla 

yerleştirilmesi söz konusu olmuştur (Or-

honlu, 1987: 112; Beratlı, 2008: 29-68). Bu aşi-

retlerden Şamlular ve Karahacılılar’ın Çal-

dıran Savaşı’nda Şah İsmail ordusunun bir 

kanadını teşkil etmeleri sebebiyle Kıbrıs’a 

sürülmüşlerdir (Beratlı, 2008: 194). Böyle-

ce Kıbrıs adasının fethi ve sonrası, Bektaşi 

inanç ve kültürü sözü edilen zümreler ara-

cılığıyla adaya getirilmiş ve açılan tekkeler 

ile adada Bektaşilik uzun yıllar faaliyetlerini 

sürdürmüştür. II. Selim döneminde Osman-

lı topraklarına katılan Kıbrıs adasında fetih 

sonrası birçok Bektaşi ereni peş peşe irfan 

ve hizmet ocağı uyandırmıştır (Koca, 2005: 

199). Adada zaman içerisinde Zuhuri (Zu-

hurat) Baba, Kırklar (Karadonlu Can Baba), 

Kâtip (Kutup Odman) Osman Baba, Bay-

raktar (Alemdar) Baba, Türabi Ali Baba, Ku-

tup (Kurt) Baba ve Hasan Baba isimlerinde 

Bektaşi tekkelerinin faaliyette bulunduğu, 

bu tekkelerden bazılarının Yeniçeriler adına 

inşa edildiği tespit edilmektedir (Küçükdağ, 

1998: 381-395; Karakaya, 2002: 392; Koca, 

2005: 202-203; Beratlı, 2008: 183-186; Kalafat, 

2013: 213).

1. Zuhuri (Zuhurat) Baba Tekkesi

Zuhuri (Zuhurat) Baba Tekkesi Larnaka 

kentinde, Kalegora (Kaligra) ile Dionysou 

caddelerinin kesiştikleri kavşak mahallin-

deydi. 

Tekke Kıbrıs evkâf kayıtlarına 1570 yılı 

sonrası açılan zaviyelerden sayılarak “Zu-

huri Baba Dergâhı ve Sıbyan Mektebi” ola-

rak geçmiştir (Koca, 2005: 199). Ayrıca tekke 

Zuhuri Baba’nın türbesini ihtiva etmektey-

di. Zuhuri Baba’nın türbesinin yanında ise 

Aya Spridion isimli bir Ortodoks azizinin 
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kabri mevcuttu. Tekke çift kubbeli mima-

ri mekânların özgün bir örneğiydi. Evliya 

Çelebi tekkeyi Osmanlı temaşa ve gölge 

oyunları ustalarını ihtiva eden ve Zuhuri 

kolu adı verilen esnaf loncasının önemli bir 

şubesi olarak zikretmektedir (Beratlı, 2008: 

183-184). 

Tekke 1826 yılında Yeniçeri Ocağı ile 

birlikte Bektaşiliğin de yasaklanması sıra-

sında buradaki Bektaşiler uzaklaştırılarak 

kapatılmış ve kısmen tahrip edilmiştir. Tek-

kenin tahribinin ardından geride kalan tür-

be mahalline, 1830 yılında bir miktar maaş 

ile Dağıstani Şeyh Mehmet Efendi, türbe-

dar olarak görevlendirilmesi için Kıbrıs 

Evkaf müdürlüğüne başvurmuştur (BOA, 

EV.THR, 271/28). 

Zuhuri (Zuhurat) Baba Tekkesi Sultan 

Abdülaziz döneminde aslına uygun olarak 

yeniden onarılmış, bu sırada Zuhuri Baba 

Türbesi’nin yanına cami, tek şerefeli ve çif-

te kemerli minare, mektep, üç oda ve bir 

mutfak inşa edilerek tam bir tekke şekline 

getirilmiştir (BOA, EV.MKT.CHT, 71/46). 

Tekke binalarının ve caminin inşasına ve ya-

pımına 1845’lerde başlanılmış (BOA, İ.DH, 

183/10121), ancak inşaat yarım kalıp zaman 

zaman tamamlanması için teşebbüste bulu-

nulmuş olsa da (BOA, A.MKT, 180/70; BOA, 

İ.MVL, 136/3721; BOA, A.MKT.MHM, 

17/73; BOA, A.AMD, 22/85; BOA, A.MKT.

UM, 7/9) ikmal edilmesi yirmi yıl kadar ge-

cikmiş, bölgede Hıristiyan ahaliye ait büyük 

kilise ve manastırların bulunması dikkate 

alınarak külliye 1865 yılında tamamlanmış-

tır. Bu arada sadece Zuhuri Baba’nın metfun 

bulunduğu türbenin inşası için 25.000 kuruş 

harcanmıştır (BOA, EV.MH, 1136/85; BOA, 

MVL, 794/81; BOA, İ.MVL, 542/24359; 

BOA, MVL, 796/28). 

Arşiv kayıtlarından Kıbrıs adasının 

Tuzla kazasına bağlı İskele kasabasında bu-

lunduğu anlaşılan Zuhuri (Zuhurat) Baba 

Tekkesi meşihat makamına ve türbedarlığı-

na aylık 300 kuruş yemek parası tahsis edi-

lerek yapılan imtihanla 1864 yılında Hafız 

Şeyh Mehmet ibn Hızır Halife ile 100 kuruş 

maaşla Hafız Hasan Efendi ibn Şeyh Meh-

met Şem‘î görevlendirilmiştir. 1865 yılında 

ise aylık 300 kuruş maaşla türbedar olarak 

Hâfız Hasan Efendi ibn Eşşeyh Mehmet 

Efendi görevlendirilmiştir (BOA, EV.MH, 

1136/85). 

Tekke yeniden Sultan Abdülaziz döne-

minde Nakşi tarikatı adı altında açılmış, eski 

hali üzere inşa edilen tekkeye 1869 yılında 

post-nişin olarak Nakşi şeyhlerinden Hafız 

Hüseyin Baba tayin edilmiştir. Bununla bir-

likte tekkenin daha sonraki yıllarda Mevlevi 

tekkesi olarak da hizmet verdiği bilinmekte-

dir (Beratlı, 2008: 184). 

Zuhuri (Zuhurat) Baba Tekkesi’nin me-

şihat ve türbedarlık görevlerinin yanı sıra 

buradaki caminin imamet, hitabet, müez-

zin, kayyım, devirhan2 ve mektebin mual-

2 Devirhân, vâkıfın şartı gereği Cuma veya belir-
lenen herhangi bir gün öğle namazlarından evvel 
Mülk sûresi veya başka bir sûre-i şerife okuyan zattır. 
Kur’an’ın devir ve teselsül suretiyle okunması sebe-
biyle buna devirhânlık denmiştir.
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limlik gibi vazifelere yapılan atamaları arşiv 

kayıtlarından takip etmek mümkündür. Bu 

görevlerin maaş durumları ise II. Mahmut 

vakfından verilmek üzere 100 kuruş ima-

met, 60 kuruş hitabet, 70 kuruş müezzinlik, 

40 kuruş kayyımlık, 70 kuruş devirhanlık, 70 

kuruş türbedarlık, 100 kuruş meşihat ve 80 

kuruş muallim şeklindedir (BOA, EV.MH, 

1557/70; BOA, EV.MH, 1757/32; BOA, 

EV.MH, 1786/76; BOA, EV.MH, 1578/12; 

BOA, EV.MH, 1538/42; BOA, EV.MH, 

1865/97; BOA, EV.MH, 1767/47; BOA, 

EV.MH, 1757/5; BOA, EV.MH, 1750/51; 

BOA, EV.MH, 1548/40). Sözü edilen görev-

lerden meşihat, türbedarlık ve imametin za-

man zaman aynı kişilere tevcih edildiği de 

tespit edilmektedir. 1864 yılına imamet ve hi-

tabet görevine aylık 100 kuruş maaşla Mekkî 

Şeyh Hafız Mehmet bin Hızır, kayyımlık ve 

müezzinlik görevine aylık 100 kuruş maaş-

la Molla Mehmet bin Hüseyin; 1865 yılında 

aylık 50 kuruş maaşla devihânlık göreviyle 

100 kuruş maaşla müezzinlik görevine İs-

kenderiyeli Hâfız Mahmud Halife; aynı yıl 

devirhânlık görevinin dörtte birlik kısmına 

aylık 50 kuruş maaşla Mısırlı Hâfız İbrahim 

Efendi, ikilik kısmına aylık 50 kuruş maaşla 

Hâfız Hasan Halife ibn Şeyh Mehmet Efen-

di atanmıştır. Hâfız Hasan Halife ibn Şeyh 

Mehmet Efendi aynı zamanda aylık 50 ku-

ruş maaşla tekkedeki mektebe hoca olarak 

görevlendirilmiştir. Bu tayinler gerçekleş-

tirilirken imtihan yapılmış, liyakat ve gö-

reve ehillik esas alınmıştır (BOA, EV.MKT.

CHT, 71/46; BOA, EV.MH, 1136/85; BOA, 

EV.MKT, 327/8). 1876 yılında Mekkî Şeyh 

Hafız Mehmet bin Hızır’ın vefatı üzerine hi-

tabet görevine İbrahim Efendi getirilmiştir 

(BOA, EV.MKT.CHT, 71/46).

1874 yılının Eylül-Ekim-Kasım ayla-

rında sıbyan muallimi Hafız Ali Hulusi’ye 

80’er kuruş aylık maaş ödenmiştir (BOA, 

EV.MH, 1757/32; BOA, EV.MH, 1750/50; 

BOA, EV.MH, 1757/4). 

Arşiv kayıtlarından Zuhuri (Zuhurat) 

Baba Tekke ve Camii’ne kandil yağı, mum, 

zeytin yağı gibi aydınlatma malzemesi ve 

gıda ihtiyaçları için para tahsis edildiği tespit 

edilmektedir (BOA, EV.MH, 1538/42; BOA, 

EV.MH, 1757/5; BOA, EV.MH, 1757/32; 

BOA, EV.MH, 1786/76; BOA, EV.MH, 

1865/97). 

Tekkeye ait yapılar, Zuhuri (Zuhurat) 

Baba Türbesi ve Meydanevi metruk bir şe-

kilde bugün ayakta durmaktadır (Koca, 

2005: 200). “Cami ve türbe bölümlerinden 

oluşan düzgün kesme taştan yapılmış Zu-

huri Tekkesi’nin yapım tarihi kesin biçimde 

bilinmemekle beraber geç bir döneme ait ol-

duğu sanılmaktadır. Aynı mekânı paylaşan 

türbe ve cami biri büyük, diğeri küçük iki 

kubbe ile örtülüdür. Cephede basık kemerli 

derin nişler bulunmaktadır. Yapının yanın-

da yer alan silindirik gövdeli minaresinin 

şerefeden yukarısı yıkıktır. Tekkenin bazı 

bölümleri Evkaf İdaresi’nce bir süre kulla-

nılmış ve kütüphaneye çevrilmiştir.” (Kara-

kaya, 2002: 391) 
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2. Kırklar (Karadonlu Can Baba) 

Tekkesi

Lefkoşa’da bulunan bu tekke halk ara-

sında Kırklar (Karadonlu Can Baba) Tekkesi 

adıyla anılmaktadır. Tekke civarında Kırk-

lar köyü bulunmaktadır. Köyün Rumca ismi 

Timbu’dur. Köyde halen Bektaşi olan çok az 

sayıda kişi bulunmaktadır. Burada 1925 yı-

lına kadar üç bin civarında olan Bektaşi nü-

fus bugün yok denecek kadar azdır (Beratlı, 

2008: 184). 

Tekke mescit, türbe ve derviş odaların-

dan oluşmaktaydı. “Türbe kısmı taştan, di-

ğer kısımları kerpiçten yapılmış olan tekke-

nin mescidi 1816 tarihli olup diğer kısımları-

nın inşa tarihi bilinmemektedir. Tekke içeri-

sinde, Arapların Bizans döneminde Kıbrıs’a 

yaptıkları sefer sırasında şehit düşen kırk 

askerin mezarının bulunduğu kabul edil-

mektedir. Çevre duvarıyla sarılı avlunun 

batısında bir mescit, bunun kuzeybatısında 

tekke odaları yer almaktadır. Üç bölümden 

oluşan, iki yanda mezar odalarının sıralan-

dığı bu mekânın üzeri beşik tonazla örtülü-

dür” (Karakaya, 2002: 386).

Tekke 1826 badiresinden etkilenmiş, 

Melami-Mevlevi şeyhler idaresine geçmiş-

tir. 1908 yılına kadar bilinen son postnişini 

Melami-Mevlevi şeyhli Hacı Feyzullah Baba 

Erenlerdir (Koca, 2005: 200). 

Mevlevi olarak bilinen Feyzullah 

Baba’nın tek kızı olan Sadberk Hanım bu-

rada askeri görevle bulunan Hüseyin Şev-

ki Baba ile evlenmişlerdir. Sadberk Hanım 

1947 yılında Hakk’a yürümüş, cenazesi 

İstanbul Feriköy Kabristanı’nda defnedil-

miştir. Hüseyin Şevki Baba ise Rumi 1323 

(Miladi 1907-1908) yılında Hakk’a yürümüş 

olup, kabri Cisr-i Mustafa Paşa (Sveling-

rad) kentindedir. Namık Kemal, Magosa’da 

sürgün olarak bulunduğu dönemde bu tek-

kenin müdavimlerinden olup Hacı Hüsnü 

Baba’dan nasib almıştır (Beratlı, 2008: 184-

185).

Kırklar (Karadonlu Can Baba) Tekkesi 

aynı zamanda bir ziyaret mekânıdır. Bura-

daki 1816 yılında inşa edilmiş olan mescit 

oldukça bakımlıdır. Bir zamanlar türbede 

duvara saplı bir kılıç ve bir ok olduğu riva-

yet edilmektedir. Tekkenin güney bölümün-

de yer alan duvara saplı oku tutarak, bir 

nefeste üç kez Allah diyenlerin dileklerinin 

yerine geldiği rivayetler arasındadır. Günü-

müzde türbe ve tekke onarım görmüştür. 

Tekke haziresinde kırk kadar Bektaşi ereni-

ne ait isimsiz kabir tümülüsleri bulunmak-

tadır (Koca, 2005: 201).

24 Ocak 1887 tarihinde Kırklar (Kara-

donlu Can Baba) Tekkesi şeyhi Hacı Meh-

met Efendi’ye hazineden yardım verilmiştir 

(BOA, DH.MKT, 1394/78).

3. Kâtip (Kutup Odman) Osman 

Baba Tekkesi

Akkule Kapısı’nın karşısındaki eski 

Türk mezarlığında bulunan Kâtip (Kutup 

Odman) Osman Baba Tekkesi 1739’da kes-

me taştan inşa edilmiştir. 
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Tekke ismini ölümünden sonra Kutup 

Osman olarak anılan, IV. Mehmet dönemi 

mutasavvıf ve âlimlerinden Celveti-Melami-

Bektaşi Şeyhi Seyyit Osman Fazlı Efendi’den 

almıştır. Kutup Osman Efendi bir süre saray 

imamlığı da yapmıştır. 1689 yılında Belgrad 

Seferi’ne katılmış olan Atpazari Osman Faz-

lı Efendi (Kutup Osman) kendisini çekeme-

yen bazı devlet adamlarının iftiraları üze-

rine, padişaha başkaldırmak suçlamasıyla 

1690 yılında Kıbrıs’a sürgüne gönderilmiş 

ve 17 Aralık 1691 tarihinde Magosa’da vefat 

etmiştir. Kutup Osman Baba’nın ölümün-

den bir müddet sonra kabri üzerine türbe, 

mescit ve Bektaşi tekkesi kurulmuştur (Be-

ratlı, 2008: 185).

1824 yılında Kıbrıs kapıcı başılarından 

ve Halveti tarikatı mensuplarından Seyyit 

Mehmet Ağa tarafından yeniden inşa ettiri-

len türbeye bir mescit ve tarikat mensupları-

nın ikameti için bazı odalar eklenmiştir. Tür-

benin kitabesi Feyzi Dede tarafından ahşap 

üzerine oyularak yazılmış olup günümüzde 

Canbolat Bey Türbe ve Müzesi’nde korun-

maktadır. Tekke L şeklinde planlanmış olup 

biri tonoz diğer ikisi kubbeyle örtülü üç 

mekân ve bunlara bitişik kubbeli bir türbe-

den oluşmaktadır (Karakaya, 2002: 389).

1826 yılında Kâtip (Kutup Odman) Os-

man Baba Tekkesi Halveti tarikatına devre-

dilmiş, tekkeye II. Mahmut tarafından bir 

mescit ilave edilerek Bektaşilerce düzen-

lenmiş olan mimari planı oldukça değiş-

tirilmiştir (BOA, A.MKT.MHM, 321/64). 

1925 yılında tüm tekke ve türbelerle birlik-

te faaliyetleri sona eren tekke kesme taştan 

inşa edilmiş olup halen mevcut ve mamur 

bir haldedir. Tekke bugün Magosa surunun 

dışında Namık Kemal Lisesi bahçesinde bu-

lunmaktadır. Tekke zaman içerisinde çeşitli 

bakımlar geçirmiş ve büyük değişikliklere 

uğramıştır. Bu arada asli fonksiyonu da or-

tadan kalkmıştır (Koca, 2005: 201-202).

4. Alemdar (Bayraktar) Baba 

Tekkesi 

Alemdar (Bayraktar) Baba Türbesi, 

Lefkoşa kalesi, Venedik surları üzerinde, 

Constanza Burcu diye anılan yerdedir. 1570 

yılında kalenin kuşatılması sırasında Cons-

tanza Burcu’na Türk bayrağını dikerken şe-

hit düşen Yeniçeri-Bektaşi Bayraktar Kara 

Mustafa Paşa’ya ait olan bu türbe kubbeli 

bir Osmanlı eseridir. Tekke de Bayraktar 

(Alemdar) Baba Türbesi’nin yanında kurul-

muştur. XIX. yüzyılın başlarında buradaki 

türbe ve tekkenin faaliyetlerini sürdürdüğü 

görülmektedir (BOA, C.EV, 141/7017). 

1826 yılında tekke Bektaşiliğin yasak-

lanması üzerine camiye çevrilmiş, türbe ma-

halline ise Nakşi şeyhi Moralı Mustafa Nuri 

Efendi türbedar atanmıştır. Seyyit Hüseyin 

isimli bir hayır sahibi sahip olduğu zeytin 

ağaçlarının yarsını 28 Temmuz 1828 tari-

hinde Alemdar (Bayraktar) Gazi Tekkesi’ne 

vakfetmiştir (Dinç, 2010: 244; Beratlı, 2008: 

186).

1826 sonrası Nakşi şeyhi atanan ve Nak-

şi tekkesi adı altında faaliyetlerini sürdüren 

Alemdar (Bayraktar) Baba Tekkesi türbe ma-
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halli ile oldukça bakımlı olarak varlığını sür-

dürmüştür (Kıbrıs Şer’iye Sicili, nr. 39, s.93; 

BOA, C.EV, 519/26204). Tekke ve türbeye 

ilave olarak XIX. yüzyılda burada Alemdar 

(Bayraktar) Gazi Camii ve Medresesi hizmet 

vermekteydi (BOA, C.EV, 603/30412). 1849 

yılında Şeyh Mehmet Efendi Alemdar (Bay-

raktar) Baba Tekkesi ve Medresesi’nin uhde-

sine tevcihini talep etmiştir (BOA, A.MKT, 

231/98). 

Arşiv belgeleri XIX. yüzyılın ikin-

ci yarısında Alemdar (Bayraktar) Baba 

Tekkesi’ndeki post-nişin değişikliklerine 

ışık tutmaktadır. Mart 1850 tarihinde Şeyh 

Mehmet Can Efendi’nin halifelerinden Şeyh 

Mihrullah Efendi Alemdar Baba Tekkesi’nin 

meşihatinin kendisine verilmesini talep et-

miştir. Bu talep üzerine Seyyit Şeyh Hasan 

bin Seyyit İsmail’in üzerine kayıtlı olduğu 

anlaşılan tekkenin vakfi yesi ve muhasebe-

sinin görülmesi, böylece vakıf şartları ile 

gelir ve giderlerinin tespit edilmesi, Şeyh 

Hasan’ın vefat edip etmediğinin araştırılma-

sı istenmiştir (BOA, EV.THR, 249/16). Tek-

keyle ilgili yapılan tedkikatta Şeyh Hasan 

Efendi’nin oğlu Ahmet Efendi’yi geride bı-

rakarak vefat ettiği, Ahmet Efendi’nin göre-

ve ehil olmaması münasebetiyle tekke şeyh-

liğine Lefkoşa ahalisinden Osman Efendi 

ibn Terzi Derviş’in tevcih edildiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Ancak Osman Efendi’nin de bu 

göreve ehil olmadığı anlaşılmış, tekke vakfı-

na ait kayıt bulunamaması sebebiyle de he-

sapların kontrolü mümkün olmamıştır. Bu 

durumda Şeyh Mihrullah Efendi’nin talebi 

uygun görülerek el’an mevcut ve mamur 

haldeki Alemdar Baba Tekkesi’nin post-

nişinliği görevine tayin edilmiştir (BOA, 

EV.THR, 249/36; BOA, EV.MH, 259/3). 

Şeyh Mihrullah Efendi tayin edilirken me-

şihat görevine ehil ve müstehak olmasının 

yanı sıra “duası kabul olur bir zevat” ola-

rak görülmesinin de etkisi aşikardır (BOA, 

EV.MH, 768-93). Şeyh Mihrullah Efendi’ye 

tekkenin ihtiyaçları yıllık 1.250 kuruş tahsis 

edilmiştir (BOA, EV.MH, 842/121).

Öte yandan 1861 yılında Şeyh Mihrullah 

Efendi’nin vefatı üzerine iki oğlunun yaşla-

rının küçük olması sebebiyle tekke şeyhliği 

vekaleten yürütülmeye başlanmıştır (BOA, 

A.MKT.MHM, 236/52). 1875 yılına gelindi-

ğinde bu defa tekke vakfının muhasebe ka-

yıtları incelenmek şartıyla şeyhlik görevine 

Şeyh Mihrullah Efendi’nin oğlu Şeyh Eyüb 

Efendi post-nişin tayin edilmiştir (BOA, 

EV.MKT, 756/5; BOA, EV.MKT, 195/69; 

VGMA, Defter nr. 404, s.243). Bu arada tek-

ke vakfının hesapları evkaf muhasebeciliği 

tarafından tetkik edilmiştir. Tetkik sonucun-

da vakfın tevliyeti işlemlerinin uzun süredir 

Kıbrıslı Basmacı Hacı Sufi  Efendi eliyle ida-

re edildiği, ancak son iki senelik muhasebe-

sinin görülmediği ortaya çıkmıştır. Bunun 

üzerine Hacı Sufi  Efendi çağrılarak vakıf 

kayıtlarının kendisinden sorulması karar-

laştırılmıştır. Fakat Hacı Sufi  Efendi’nin 

ibraz ettiği defterden vakıf gelirlerinin pek 

çoğunun kendisi tarafından zapt edildiği ve 

vakfın kira gelirli bir bab dükkânının yarım 

hissesini başkasına satarak onun parasını da 

aldığı anlaşılmıştır. Ayrıca daha önce Cafer 

Paşa Vakfı da Hacı Sufi  Efendi tarafından 
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idare olunmakta iken geçen sene mütevel-

li tarafından azl olunduğunda sekiz-on bin 

kuruştan fazla geliri zimmetine geçirdiği 

tespitler arasındadır. Vakfın gerçek müte-

vellisini İstanbul’a kaçmak durumunda bı-

rakan Hacı Sufi  Efendi kendisi de İstanbul’a 

gitmiş ise de Kıbrıs’a geri döndüğü haber 

alınarak Alemdar (Bayraktar) Baba Tekkesi 

vakfının zapt ettiği gelirlerinin geri alınması 

istenmiştir (BOA, EV.MKT, 788/60). 

Şeyh Eyüb Efendi’nin post-nişinliği 

1885 yılında vefatına kadar devam etmiştir. 

Şeyh Eyüb Efendi evlatsız olarak vefat etti-

ğinden bu defa şeyhlik görevini eda etmeye 

muktedir görülen Ahmet Efendi post-nişin 

yapılmıştır. Ayrıca tekkede dervişlere ve 

gelen-giden misafi rlere hizmet vermek üze-

re de yıllık olarak 1.250 kuruş tahsis edilme-

ye devam edilmiştir (BOA, EV.MKT.CHT, 

204/64; BOA, EV.MKT, 1299/100). Ahmet 

Efendi’nin post-nişinliği beş yıl sürmüş, 1890 

yılında onun da vefatıyla Alemdar (Bayrak-

tar) Baba Tekkesi şeyhliğine aynı şartlarla 

oğlu Hafız Mustafa Zühdü Efendi geçmiştir 

(BOA, EV.MKT, 1632/54; BOA, EV.MKT.

CHT, 300/1; VGMA, Defter nr. 1841, s.96; 

VGMA, Defter nr. 993, s.147). 1899 yılında 

Hafız Mustafa Zühdü Efendi’ye münasip 

miktarda maaş tahsisi emredilmiş (BOA, 

BEO, 1329/9961), nitekim Kıbrıs’ta odacı 

Musa Ağa’nın vefatı üzerine maaşı Hafız 

Mustafa Zühdü Efendi’ye tahsis edilmiş-

se de düzenli olarak ödenememiştir (BOA, 

A.MTZ.KB, 2/82; BOA, A.MTZ.KB, 3/42). 

Alemdar (Bayraktar) Baba Tekkesi 1925 

sonrası asli fonksiyonunu tamamen kaybet-

miştir. Bugün tekke, türbe, camii ve hazire 

kısmı ayakta olmakla birlikte yalnızca cami 

kısmı aktif olup, türbe mahalli ise ziyaret 

mekânıdır. Tekkenin haziresinde, Şahku-

lu Tekkesi Post-nişini Mehmet Ali Hilmi 

Dedebaba’dan icazetli ve tekkenin son post-

nişini Ahmet Baba’nın (v. 1923) mezarı bu-

lunmaktadır (Koca, 2005: 202, Beratlı, 2008: 

186).

5. Türabi Ali Baba Tekkesi

Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Bektaşi tek-

kelerinden biri Tuzla’da kurulan Türabi Ali 

Baba Tekkesi’dir (Küçükdağ, 1998: 382-383). 

Türabi Ali Baba Tekkesi, Zuhuri Baba Tek-

kesi evkafına ait bir arsa üzerinde bulun-

maktaydı (Karakaya, 2002: 391). 

1760-1767 yılları arasında Kıbrıs’ta bu-

lunan Giovanni Mariti, Türabi Ali Baba 

Tekkesi’nde dini ayinlerin yapıldığını ha-

ber vermektedir. Ayrıca Mariti detaylarını 

verdiği bu ayinleri gerçekleştiren dervişler 

ile Abdalların tekkede görev yaptıklarını 

kaydetmektedir. Bununla birlikte Maritti, o 

dönemde bu tekkede bazı dervişler tarafın-

dan gerçekleştirilen ve kadınların da katıl-

dığı bir ayinden şu şekilde söz etmektedir: 

“Burada haftada iki defa ayin yapılır ve di-

ğer camilerde izin verilmeyen bir şekilde, 

kadınlı ve erkekli olur. Genellikle bir tanesi 

Kur’an’dan ayetler okuyarak vaaza başlar, 

genelde kendi hayatlarından hiç bir zaman 

eksik olmayan günahları bu vaazla kınarlar. 

Diğer dervişler ise bir ızgara tarafından ayrı-
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lan halktan ayrı bir yerde ayakta durarak bu 

vaazı dinlerler. Vaaz bittikten sonra bazıları 

fülütler ve şefl erinin başlattığı ve diğerleri-

nin daha sonra katıldığı bir dans eşliğinde 

dua okumaya başlarlar. Yavaş yavaş ve art 

arda, tempoyu yavaşça artırarak, hep birlik-

te kenetlenip bir çember oluşturana kadar 

normal bir gözün bile takip edemeyeceği bir 

hızla cami içinde dönmeye başlarlar.” (Ha-

tay, 2006: 65; Maritti, 1971: 33-34).

Maritti, o dönemde Kıbrıs’ta karşılaştığı 

dervişleri üçe ayırmıştır: Dervişler, santon-

lar (büyük olasılıkla Zındık demek istemiş-

tir) ve abdaliler. Bunlardan santonlar ile ab-

dalilerin Bektaşi oldukları anlaşılmaktadır. 

Abdaliler (abdal) kendilerine ait ve özgün 

ibadet yerleri olmayan, daha çok bir yer-

den bir yere sürekli olarak dolaşan, yaşam 

biçimi açısından az çok santonları andıran 

Sufi ler’den oluştuğunu ve özellikle kadın-

ların abdallara aşırı bir şekilde düşkün ol-

duğunu öne sürmektedir. Kalenderi olarak 

da bilinen abdallar, tekkeleri olmamasına 

rağmen, ziyaret ettikleri yerlerdeki halk-

la birlikte cem yaparak ibadet eden Alevi/

Bektaşi Sufi leridir. Bunların birçoğu aynı za-

manda halk ozanlarıdır (Hatay, 2006: 65-66; 

Maritti, 1971: 34-35).

XIX. yüzyıla ait bir arşiv kaydında bu 

tekkeden “Kıbrıs ceziresinde vaki Tuzla ka-

sabası civarında hazret-i İsa aleyhisselam 

ashâbından Türâbi Ali Baba Zâviyesi…” 

şeklinde söz edilmektedir (BOA, EV.THR, 

80-86). Yine arşiv kayıtlarından 1842 yılın-

da bu tekkenin dervişlerine yemek parası 

verildiği tespit edilmektedir (BOA, C.EV, 

523/26446). 

Tuncer Bağışkan Türabi Baba Tekkesi 

ve Türbesi ile ilgili şu bilgileri vermektedir:

“Eskiden Larnaka ile Tuzla girişindeki 

antik bir mezarlık alanında bulunan Türa-

bi Tekkesi, Osmanlı, İngiliz ve Cumhuriyet 

dönemlerinde Türklerin önemli ziyaret ve 

adak yerlerinden biriydi. Ancak tekke bina-

larından sadece yer altında bulunan türbe 

ile lahit mezar günümüze gelmiştir. Şimdi-

ki Larnaka ile Tuzla yerleşim birimlerinin 

antik Kition/Citium kent kalıntıları ile an-

tik mezarlık alanları üzerine kurulu olduğu 

bilinmektedir. Nitekim 1894 yılında H. L. 

Myres’in Türabi Tekkesi arazisinde gerçek-

leştirdiği arkeolojik kazılarda Geometrik 

dönemden başlayarak Greko-Romen döne-

mine kadar tarihlenen (M.Ö 1050-M.S 330) 

56 mezar açığa çıkarken, buraya yapılacak 

Bekirpaşa Ortaokulu’na ait temellerin kazıl-

dığı 1953 yılında da Arkaik-Hellenistik dö-

nemlerine tarihlenen (M.Ö 750-30) 40 mezar 

açığa çıkmıştır.

Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar tara-

fından kutsal sayılan tekkedeki yer altı me-

zarının Osmanlı dönemi öncesine ilişkin bil-

gilerimiz yerli ve yabancı kaynaklara daya-

nırken, Osmanlı dönemi ile sonrasına ilişkin 

bilgilerimiz ise Kıbrıs Evkaf İdaresi arşivi 

ile T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi belge-

lerine dayanmaktadır. Kıbrıslı Rumlar ile 

Katolikler tekkedeki mezarın Ortaçağlarda 

‘Ayios Arab’ (Aziz Arap) ile kara tenli Aziz 

Therapon’a ait olduğuna inanırlardı...
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Tekkenin Osmanlı döneminde oluşumu 

diğer tekkelerden farksız bir seyir izlediği 

anlaşılmaktadır. Buradaki antik mezarlık ile 

Aziz Therapon’un mezarı tekkenin ilk çekir-

değini oluştururken, buraya zamanla mescit 

ile yardımcı binalar da eklenmek suretiyle 

son şeklini almıştır. Kıbrıslı Türkler tekke-

deki mezarın Arap akınları sırasında şehit 

olan Hala Sultan’ın kara tenli lalası Türabi 

Dede’ye ait olduğuna ve Hala Sultan’dan 

önce şehit olduğu yere gömüldüğüne ina-

nırlardı. Bu nedenle mübarek günlerde, 

özellikle de bayramın üçüncü günü Hala 

Sultan’ı ziyaret edenlerin burayı da ziyaret 

etmeleri adettendi. Sadece birinin ziyaret 

edilmesi, yapılan ziyaretin eksik, ya da ge-

çersiz olacağı varsayılırdı.

XIX. yüzyılın başına ait bir haritada adı 

‘Hasan Efendi Türabi Tekke’ olarak geçer-

ken, bazı belgelerde ise ‘Ebû Turâbi’, ‘Türâbî 

Ali Baba’, ‘Şeyh Türâbi Dede’ ve dergâh an-

lamına gelen ‘Hânkah’ adıyla da geçmek-

tedir. Bu kişinin ise, XVI-XVII. yüzyıllarda 

‘Türâbizâde’ olarak bilinen Mustafa, Meh-

med ve İsmail adlı bilginlerin babaları Ali 

Efendi olabileceği öne sürülmüştür. Bunun 

yanı sıra Konya’nın Akşehir ilçesinde de 

bir Türâbi Türbesi bulunduğuna ve bunun 

XVI. yüzyılda inşa edildiğine dayanılarak, 

Larnaka’daki Türâbi Tekkesi’nin de XVI. 

yüzyılın sonlarında aynı tarikata bağlı ola-

rak kurulmuş olabileceği öne sürülmüştür. 

Tekkenin Bektaşilere ait eski bir yapı oldu-

ğu, ‘Türabi Ali Baba Zaviyesi’ adıyla bilin-

diği ve buraya Hac-ı Bektaş-i Veli Dergâhı 

Postnişini’nin verilmesinden sonra şeyhin 

atandığı kaydedilmektedir. 1882 yılı itibariy-

le tekke vakfı mütevellisinin Şeyh Ali Efendi 

olduğundan bu kişinin adından dolayı bu-

raya ‘Türabi Ali Baba Zaviyesi’ adının veril-

miş olması da olası görülmektedir…

Eskiden tekkede bir türbe ve hayır sa-

hipleri tarafından yaptırılan bir mescit 

bulunmaktaydı. Ancak Hicri 1246 (1831) 

yılında mescide bir minber konmak sure-

tiyle camiye dönüştürülmüştür. Tekkenin 

sürekliliği için oluşturulan ‘Türabi Tekke-i 

Şerifesi Vakfı’ adına Tuzla İskelesi’nde 191 

dönüm tarla, çeşitli köylerde 210 adet zeytin 

ağacı ve Tekke çevresinde iki dönüm bahçe 

vardı. Tekke kuzey-güney yönüne uzanan 

geniş bir alana yayılmaktaydı. Erkekler ile 

kadınlara ait olmak üzere iki kısımdan oluş-

maktaydı. Kadınlar bölümü tek odalı olup 

önünde bir veranda vardı. İki bölümü bir-

birinden ayıran duvar 1890 yılında yıkıldı-

ğından yeniden kerpiçten inşa edilmişti. Ka-

dınlar bölümünün temizliği önceleri şeyh 

Ali Faik Efendi’nin birinci eşi Huriye Hanım 

ile baldızı Ayşe Hanım tarafından yapılıyor-

du. Ancak yaşlanmaları nedeniyle bu görev 

şeyhin beslemesi Hüseyin Fetin’in eşi Naile 

Hanım’a devredildi. Tekkeye girişin solun-

da, bitişik nizamda sündürmeli yatak oda-

ları, mutfak, hamam, tavukluk ve tuvalet 

gibi yapılar; sağında ise yine aynı nizamda 

yapılmış mescit, türbe ve şeyhin dikiş (alet) 

ile muska odaları bulmaktaydı. Evkaf kayıt-

larına göre 1905 yılı itibariyle tekkede bir de 

okul vardı.
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Buradaki mescidin gerisine bitişik olan 

yeraltındaki türbenin iki giriş kapısı vardı. 

Mescide açılan kapı erkekler tarafından, 

bahçeye açılan kapı ise kadınlar tarafından 

kullanılmaktaydı. Türbenin üzeri camdan 

yapılmış üçgen biçimli bir havalandırmay-

la örtülüydü. Antik bir mezardan dönüşme 

olduğu anlaşılan türbeye 36 basamakla inil-

diği anımsanmaktadır. Türbede dini tören 

yapanların ellerinin başparmakları üzerin-

de döndükleri ve yapılan törenlerin türbe-

nin üzerini örten camdan izlendiği anlatıl-

maktadır. Türbede Türabi Dede’ye ait oldu-

ğuna inanılan ahşap saplı bir kılıç, mızrak 

(veya süngü), miğfer, kalkan ve ortasında 

ay motifi  bulunan yeşil renkli bir bayrak 

bulunmaktaydı. Bunlara dayanılarak tek-

kenin Rufai Tarikatı dervişlerine ait olduğu 

öne sürülmüştür. Türbeye giriş kapısının 

solunda, Türabi Dede’nin taştan yapılmış 

ve üzeri ahşap bir sandukayla örtülü olan 

duvara dayalı mezarı vardı. Adak olarak 

getirilen yeşil renkli çaputlar sandukanın 

üzerine konurdu. Mezarın yan tarafında, 

adak adayacak olanların kollarını içine sok-

tukları bir delik vardı. Türabi Dede’ye mum 

yakıp dilekte bulunanlar, dileklerinin ger-

çekleşip gerçekleşmeyeceğini anlamak için 

‘eğer dileğim gerçekleşecekse elime toprak 

gelsin’ diyerek kollarını bu deliğe sokarlar-

dı. Türabi Dede’nin, dilekleri gerçekleşecek 

olanların eline toprak koyacağına inanılırdı. 

Delikten alınan toprak bir çaput parçasına 

sarılıp götürülür ve dilek gerçekleşince ge-

tirilip yerine konurdu.

Yakın geçmişimizde tekke ile türbede 

bir dizi garip olayların yaşandığı anlatıl-

maktadır. Tekke civarında evleri bulunan 

Arif Bey’in oğlu Beliğ Arif, Türabi Dede’nin 

bazı kişilere Arap şeklinde göründüğünü ve 

geceleri tekkeden nefes ile zincir sesleri du-

yulması nedeniyle uzun süre evlerini kirala-

yamadıklarından boş kaldığını bilgime ge-

tirmiştir. Yine Türabi Dede’nin gölgesi hafi f 

olanlara kara tenli, orta boylu, kalın yapılı, 

kıvırcık saçlı, sarıklı, uzun yeşil cübbeli ve 

altın nalın giyen bir kişi olarak, ya da mezar 

taşının üzerinde durur vaziyette göründüğü 

anlatılmaktadır. Gece yarısı olunca türbenin 

kapısı gıcırdayarak yavaşça açılır, Türabi 

Dede altın nalınlarıyla çeşmeye gidip abdest 

alır ve sonra da mescitte namaz kılarmış. 

Her gece duyulan su şırıltısı ise abdest al-

masına yorumlanırmış. Türbedeki kandilin 

her gece yakılması adettendi. Yakılmaması 

halinde sabaha kadar mezardan iniltiler gel-

diği, yakılınca da iniltilerin durduğu söylen-

mektedir. Bir gece kandilin yakılması unu-

tulunca, Türabi Dede, türbenin bakıcısı olan 

Hüseyin Fetin’in eşi Naile Hanım’ı uyandır-

mış ve ondan kandilini yakmasını istemiş. 

O günden sonra da kandilinin yakılması hiç 

unutulmamış.

Türbenin çevresinde Osmanlı dönemi 

paşalarına ait olduğuna inanılan ve sarık 

başlıklı taşları bulunan mezarlar vardı. Et-

rafı demir parmaklıklarla çevrili olan bir 

mezarın ise adı unutulan bir prensese ait 

olduğuna inanılırdı. Daha sonraları mezar-

lık dağıtılmış, mezar taşları ise müze olarak 

kullanılan Larnaka Kalesi’ne taşınmıştır. Şu 



102

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

anda en eskisi 1749 yılına, en yenisi ise 1866 

yılına ait olan yaklaşık 23 adet mezar taşı 

kalede sergilenmektedir. Bunların da 2005 

yılından önce Cami-i Kebir’in zemin katın-

daki depoda bulunanlar olduğu izlenimi 

edinilmektedir.

Tekkede bulunan U şeklindeki yapıla-

rın arasında yer alan orta avluda (bahçede) 

büyük bir havuz ile suyu yerden çıkan bir 

çeşme vardı. Tekkeye gelen ziyaretçiler de-

veleriyle diğer hayvanlarını buraya bağlar-

lardı. Tekkenin sınırlarını da aşan bu bahçe 

‘Varoşa’ ile ‘Gafenukya’ adlarıyla da anılır-

dı. İçinde zeytin, erik, nar, dut, zerdali, incir, 

portakal, limon, badem, mersin ve hurma 

ağaçları, bir de babutsalık vardı. 1903 yılı 

itibariyle tekkenin mütevellisi olan Hamid 

Bey’in bahçeyi kirasına aldığı ve tekkeye 

gelir sağlamak amacıyla içine zeytin ağaçla-

rı ektiği evkaf arşiv belgelerinde kayıtlıdır. 

1950’li yıllarda ise, Evkaf İdaresi’nin bah-

çeye bakla ile buğday ekmek üzere Hayri-

ye adlı bir kadının oğulları olan Mustafa ile 

Mehmet adlı kişilere kiraladığı söylenmek-

tedir. 

Tekkeye ait arazinin biçim ve el değişi-

mi İngiliz sömürge döneminde başlar. An-

latıldığına göre önce bir bölümü parsellenip 

çorap fabrikası kurması için bir Ermeni’ye 

verilir. 1953 yılından itibaren tekkenin önün-

deki meyve bahçesi Vakıfl ar İdaresi’nin ona-

yı ile ortadan kaldırılarak yerine Bekirpaşa 

Ortaokulu ile bir top sahası yapılır. Top-

lumlararası çarpışmaların başladığı 1963 

yılından sonra ise terk edilmişlikten dolayı 

viraneye döndüğü gerekçesiyle yıkılıp yok 

edilir, daha sonra ise park yeri haline getiri-

lir. 1972 yılında ise türbenin yanındaki alan 

benzin istasyonu yapılmak üzere Vakıfl ar 

İdaresi tarafından Lefkaridis adlı bir Rum’a 

kiralanır. Böylece toprakla dolu olan bir 

mezar dışındaki tekke binalarının tamamı 

yıkılıp yok olur. Burada kalan türbenin de 

geçtiğimiz yıllarda temizlenmek suretiyle 

açığa çıkartılmış olduğu elimize ulaştırılan 

fotoğrafl ardan anlaşılmaktadır.

Tekkede yaklaşık bir asır boyunca gö-

rev yapan Zenci Mehmet Baba’nın adına 

eski gazetelerde rastlanmaktadır. Ölümüy-

le ilgili olarak 13 Ocak 1896 tarihli Kıbrıs 

Gazetesi’nde ölüm duyurusu şu şekilde 

yapılmıştır: ‘Yüz on sekiz yaşına kadar ya-

şadı. Tuzla İskelesi’nde kutsal Türabi Tek-

kesi emektarlarından olup herkesçe bilinen 

Zenci Mehmet Baba yüz on sekiz yaşında 

olduğu halde geçen gün ölmüştür. Rah-

metullahi aleyh (Tanrının rahmeti üzerine 

olsun). Merhum, İskele tüccarından Kara-

manlı Hasan Ağa adında bir efendi tarafın-

dan Mısır’da on yedi yaşında iken esir ola-

rak alınmış ve adağı üzerine Kıbrıs’a dönü-

şünde onu da birlikte getirerek bu tekkenin 

hizmetine vermiştir. Bu makama böylece 

kapılanan Mehmet Baba’nın tekkeye yüz bir 

senelik emeği geçmiştir. Merhum iyi ahlak-

lı, güzel huylu ve dinine sıkı sıkıya bağlı bir 

kişi olup ölümüne yakın belleğini yitirmişti. 

Herkesin içten sevgi ve saygısını kazanmış 

olan Mehmet Baba şanına uygun bir tören-

le tekkede kendisine ayrılan yerde toprağa 

verilmiştir.’
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1875 yılı ile öncesinde tekkenin şeyhi 

Mustafa Zeki Efendi idi. 1.5.1889-21.2.1910 

tarihleri arasında bu görev Şeyh Meh-

met Akif Efendi tarafından sürdürülür. 

21.12.1910 tarihinde vefat etmesi üzerine, 

Larnaka’nın 21 ileri geleni birleşerek şeyhin 

oğlu Hasan Hilmi’nin şeyh olarak tekkeye 

tayin edilmesi için Evkaf İdaresi’ne yazılı 

başvuruda bulunmuşlardır. Ancak bu sı-

rada tekkeye şeyh olmak için Şhemi, Hafız 

Mehmet Alaaddin, Abdul-Al ve Şeyh Ali 

Faik Efendi adlı kişiler de Evkaf İdaresi’ne 

yazılı başvuruda bulunurlar. Başvurular 

zamanın Başkadısı (Kıbrıs Sernaib-i Şer’i) 

Ali Rifat Efendi’ye iletilir. O da, ölen şeyhin 

oğlu Hasan Hilmi’nin şeyhlikte hakkı olma-

dığı, şeyh olma niteliği taşımadığı ve başvu-

rular arasında göreve en uygun kişinin şeyh 

Ali Faik Efendi olduğu kararına varır. Böy-

lece Baf kasabasında şeyhlik yapan Ali Faik 

Efendi, Evkaf İdaresi’nin 21 Mart 1911 tarih-

li yazısıyla Türabi Tekkesi’ne şeyh olarak 

tayin edilir. ‘Şeyh Efendi’ olarak da bilinen 

Ali Faik Efendi’nin bu görevi 1950’li yıllara 

kadar hiç kesintisiz sürdürdüğü söylenmek-

tedir. Yardımcılığını ise, küçük yaşta annesi 

Ayşe Hanım öldüğünden babası İbrahim 

Efendi’den besleme olarak aldığı Hüseyin 

Fetin yapmaktaydı. 

Şeyh Ali Faik Efendi tekkedeki mes-

cidin yanı sıra Tuzla Camisi’nin hocalığını 

da yapmaktaydı. Nefesinin güçlü olduğuna 

inanıldığından onu ziyaret eden Türk ile 

Rum hastaların haddi hesabı yokmuş. Özel-

likle akıl hastalarını sağlığa kavuşturmada 

uzman sayılırmış. Onlara türbenin bitişiğin-

deki binada okuyup üfl edikten sonra mus-

ka yaparmış. Bir seferinde akıl hastası ol-

duğundan sağa sola saldıran ve altı kişinin 

güçlükle zapt edebildiği bir Rum kızını zin-

cire bağlayarak ona götürmüşler. O da kızı 

önüne koyduğu sandalyeye oturtup yüzüne 

okuyup üfl emeye başlamış. Yarım saat son-

ra okuması tamamlanınca kız normale dön-

müş. Kız sağlığına kavuştuktan sonra Müs-

lüman olmak için şeyhe çok gidip gelmiş, 

ona yalvarıp yakarmış. Ancak her seferinde 

şeyhin ona ‘sen dininle öleceksin’ diyerek 

onu Müslüman yapmadığı anlatılmaktadır” 

(Bağışkan, Erişim 03.07.2015).

Günümüzde Türabi Dede Türbesi biraz 

ötedeki Bekir Paşa Ortaokulu arazileri ile 

birlikte Rumların eline geçmiş ve tarihi nite-

liğini yitirmiştir. Türabi Tekkesi 1960’lardaki 

çatışmalar sonucunda Rumlar tarafından 

yıkılmıştır. Arka bahçede yer alan türbe ise 

bakımsızlıktan toprakla dolmuştur (Kara-

kaya, 2002: 391). Türbe Müslümanlar tara-

fından ziyaret edilmekle birlikte adanın her 

tarafından Hıristiyan ahalinin de gelerek 

dua ettikleri, dertlerine ve sıkıntılarına şifa 

aradıkları bir yerdir (Beratlı, 2008: 187). 

6. Kutup (Kurt) Baba Tekkesi

Tekke, 1570 yılında Lefkoşa’nın Osman-

lı ordusu tarafından fethi sırasında şehit dü-

şen Yeniçeri askeri ve Bektaşi şeyhi Kutup 

Baba’nın türbesi yanına inşa edilmiştir. 

Kutup (Kurt) Baba Türbesi, Lefkoşa’da 

Asmalı ile Kurt Baba sokaklarının kesiştiği 

köşede tek mekânla bir yapıdır. Yakın za-
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mana kadar “Üçler” ve “Kutup Baba” olarak 

bilinirdi. Zamanla Kutup Baba halk ağzında 

Kurt Baba’ya dönüşmüş ve öyle bilinmeğe 

başlamıştır. Türbede Lefkoşa’nın Osmanlı-

lar tarafından ele geçirilmesi sırasında şehit 

düşen Bektaşi şeyhlerinden Kutup Baba ile 

iki müridine ait olduğuna inanılmaktadır. 

Yapının kuzeyindeki kapıdan, demir par-

maklıkları bulunan basık kemerli üç pen-

cere ile aydınlanan türbeye girilmektedir. 

Doğu-batı yönünde uzanan ve üzerleri ah-

şap sanduka örtülü olan bu mezarlar orijinal 

özelliklerini yitirmişlerdir. Yakın zamanda 

türbenin Kurt Baba Sokağı’na bakan pence-

relerinin demir parmaklıklarına adak ama-

cıyla yeşil çaput parçaları bağlanmakta ve 

mum yakılmaktaydı (Kalafat, 2013: 213). 

Kutup (Kurt) Baba Türbesi etrafında 

çeşitli menkıbeler ve kerametler anlatılmak-

tadır. Bunlardan biri şöyledir: Türbeye çok 

yakın bir yerde içki servisi de yapan bir ke-

bapçı varmış. Kurt Baba birkaç defa kebap-

çının rüyasına girerek kendisini içki servisi 

yapmaması konusunda uyarmış. Bunu fazla 

önemsemeyen kebapçı geceleri bütün ta-

baklarının sistemli bir şekilde kırıldıklarını 

görmüş ve içki servisi yapmamak için tövbe 

edip içki satmayı terk etmiş (Bağışkan, 2005: 

294-295; Kalafat, 2013: 213).

Kutup (Kurt) Baba Türbesi günümüz-

de Kıbrıs Vakıfl ar İdaresi tarafından restore 

edilerek ziyaretçilerin istifadesine açılmış-

tır.

7. Hasan Baba Tekkesi

Kıbrıs’ın Baf kentinin aşağısında bulu-

nan bu tekke ve hamam XVII. yüzyılda inşa 

edilmiştir. Tekke, türbe, hamam ve mescit 

bölümlerinden oluşan bir yapı topluluğu-

dur. 1826 yılında faaliyetlerine son verildiği 

tahmin edilen bu tekkenin girişindeki yazılı 

levhadan 1865 yılında restore edilip yeniden 

açıldığı anlaşılmaktadır. Tekkede Bektaşi 

Şeyhi Hacı Mehmet Haki Baba’ya ait bir tür-

be bulunmaktadır. Tekke 1963 yılında çıkan 

çatışmalarda tahrip edilmiş ve bugüne met-

ruk bir halde ulaşmıştır (Karakaya, 2002: 

392; Koca, 2005: 202-203; Beratlı, 2008: 186).

8. Kıbrıs’ın Ünlü Bektaşileri

Tarihte ve yakın geçmişte Kıbrıs’ın bazı 

ünlü ailelerinin Bektaşiliği benimsedikleri 

tespit edilmektedir XIX. yüzyılın ünlü Bek-

taşilerden Mustafa Baba, Kaytazzade aile-

sindendir. Bu ailenin dikkat çeken bir yönü 

büyük dedenin Bektaşi Babası olmasının 

yanı sıra Mustafa Baba’nın torununun Mev-

levi ve torununun evladının dünyaca ünlü 

Nakşi şeyhi Şeyh Nazım-ı Kıbrisi olmasıdır. 

Bu durum Kıbrıs’ta Bektaşiliğin XIX. yüz-

yıldan XXI. yüzyıla geçirdiği dönüşümü de 

yansıtmaktadır (Beratlı, 2008: 25, 197). 

Mustafa Baba seksen yıllık yaşamı ile 

Kıbrıs Bektaşiliğinde silinmez bir iz bırak-

mıştır. Nazım Beratlı onun hayatı ile ilgili şu 

bilgileri vermektedir: 

“Bugün ulaşabildiğimiz son Bektaşi 

Babası, 1790’larda doğup, 1870’lerde ölen, 

Ramazan ile ilgili fıkralarda minarede ‘ne 
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çabuk gittin ey ramazan’ diye ilahi okuyan 

müezzine ‘doyamadınsa ardına düş’ diye 

bağırması, ‘ramazan geliyor’ diye kendine 

sözde müjde verene sinirlenip küfretme-

si, iftar yemeğine davet edildiğinde nama-

zı uzun bularak yarı yolda kalkıp kaçması, 

yine bir iftar yemeğine katılmamasından 

oruç tutmadığının anlaşılması, kendisine 

‘aşk olsun’ diye selam verilmesi, karısı ve 

kızının canları istedikçe çarşıda dolaşmasını 

normal karşılaması ile tam bir Bektaşi der-

vişi olan Mustafa Baba’dır. Öğrendiğimize 

göre Mustafa Baba yaşı yetmişi geçtikten 

sonra bile kahve içer, tütün ve enfi ye çeker, 

üstüne üstlük bir de afyon yutardı” (Beratlı, 

2008:196).

Mustafa Baba nüktedan bir kişiliğe sa-

hipti. Onunla ilgili nakledilen şu fıkradan 

bunu anlamak mümkündür. Mustafa Baba 

bir gün çarşıdan aldığı bir tabak kaymakla 

evine gittiği sırada aniden bir fırtına çıkmış. 

Rüzgârın etkisiyle Babanın elindeki tabak 

düşüp kırılmış. Bu duruma çok sinirlenen 

Baba yakındaki demirci dükkânına girip bir 

parça demir alarak tekrar sokağa fırlamış. 

Başını havaya kaldırıp elindeki demiri sal-

layarak, ‘Adam isen bunu kır… Adam isen 

bunu kır’ diye bağırmaya başlamış (Beratlı, 

2008:197). 

Yine Kıbrıs’ın ünlü Bektaşi ailelerinden 

biri Köroğlu ailesidir. Bu aile hem Osmanlı 

Devleti’nde sadrazamlık yapmış olan Ka-

mil Paşa’yı hem de Kıbrıs’ta İngiliz döne-

minin seçilmiş ilk milletvekili Köroğluzade 

Hüseyin Ataullah Efendi’yi vermiştir. Bu 

kişilerin Bektaşi oldukları açıktır. Kıbrıs-

lı sadrazam Kamil Paşa ailenin damadıdır. 

Köroğluzade Hüseyin Ataullah Efendi ise 

1883 yılında İngiliz idaresi altındaki adada 

kurulan Kavanin Meclisi’ne Lefkoşa temsil-

cisi (üyesi-milletvekili) olarak girmiştir. Bu 

itibarla Bektaşi Köroğluzade Hüseyin Ata-

ullah Efendi Kıbrıslı Türklerin ilk seçilmiş 

lideridir. 1915 yılında vefat eden Köroğlu-

zade Hüseyin Ataullah Efendi, Muharrem 

orucunu tutmak gibi Bektaşi geleneklerine 

bağlı, köylülere ve kimsesizlere kol kanat 

geren bir zattır (Gürkan, 1989: 153-162; Be-

ratlı, 2008: 25, 200-201). 

Kıbrıs’taki bir başka Bektaşi ailesi 

Hacıbulgur’lardır. Kıbrıslı Türklerin laik-

leşme sürecinin etkili isimlerinden Hıfsiye 

Hacıbulgur, dedesinin Lefkoşa’da “Hacıbu-

ba” diye anıldığını, İstanbul’dan kendisine 

önerilen müftülük görevini Bektaşi olması 

sebebiyle kabul etmediğini ifade etmektedir 

(An, 2005: 65). XX. yüzyılın başlarında ya-

şadığı anlaşılan “Hacıbuba” Lefkoşa’daki 

dükkânında yanında şarap kabağı ile post 

üzerinde oturur ve bir ermiş kabul edilirdi. 

Bir Bektaşi ereni olan “Hacıbuba” kardeşi-

nin oğlu Ahmet Hulusi Efendi’yi de “ermiş-

lik” konularında eğitmiştir. Ahmet Hulusi 

Hacıbulgur aynı zamanda bir Jöntürk’tür. 

Bununla birlikte “Hacıbuba”nın yakın ar-

kadaşları arasında adada ilk defa fesi atıp 

şapka giyen ve kızlarının başını açtırıp on-

ları en iyi okullara gönderen Hâkim Raif 

Efendi bulunmaktadır. Hâkim Raif Efendi 

ise Rauf Denktaş’ın babasıdır. İlave olarak 

Kıbrıslı sosyolog Niyazi Berkes’in babası da 

Bektaşi’dir (Beratlı, 2008: 210-211). 
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Alevilik-Bektaşilik tarihi süreçte yaşa-

nan tüm olumsuzluklara rağmen günümü-

ze kadar Kıbrıs adasında varlığını sürdür-

müştür. Bugün “Şamanizm’den Bektaşiliğe 

geçmiş olan Atalar Kültü, Ağaç Kültü, Al-

basması Geleneği, Su Kültü, Tütsü Geleneği 

adada yaşamaya devam ediyor… 1930’lara 

kadar adadaki ölü gömme adetleri Kızılbaş 

adetleridir” (Beratlı, 2008: 198). 
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EKLER

A. BELGELER

Belge 1. Zuhuri Baba Tekkesi’ne Dağıstani Şeyh Mehmed Efendi’nin post-nişin tayin edilmesi 

(BOA, EV.THR, 271/28)

EKLER 

A. BELGELER 
Belge 1. Zuhuri Baba Tekkesi’ne Da stani eyh Mehmed Efendi’nin post-ni in tayin edilmesi (BOA, EV.THR, 

271/28) 

 

 
 

 

 

 

Kıbrıs evkaf müdiriyetine

Kıbrıs ceziresinde vâki‘ Zuhûrî Baba 

Tekyesi’nin türbedâr ve meşihat cihetleri kimes-

nenin uhdesinde olmadığı ve kendüsü ehl ve 

erbâb bulunduğu beyanıyla tekye-i mezkûrenin 

meşihat ve türbedarlık cihetlerinin uhdesine tev-

cihiyle bir mikdar maaş dahi tahsis olunması hu-

susu Dağıstani Eşşeyh Mehmed Efendi tarafın-

dan bâ-arzuhal istid‘â olunmuş ve ber mantûk-ı 

kuyûd cezire-i mezkûre Tuzla kazasında tekye-i 

mezkûre vakfında meşihat ve zaviyedarlığa da’ir 

bir güne kayd bulunamadığına ve bu misillü taş-

ralarda kâ’in bi’l-cümle evkâf-ı şerîfe hususâtının 

mahalleri sancak meclisleri ma‘rifetiyle bi’r-rü’ye 

gönderilecek i‘lâm ve mazbata me’alleri muce-

bince tesviye îcâbı muktezâ-yı nizamından bu-

lunduğuna binâ’en ba‘dehu iktizasına bakılmak 

üzere husûsu müsted‘ânın nizâmı mucibince 

mahallinde tahkikiyle bâ mazbata ve i‘lâm iş‘ârı 

husûsuna himmet eylemeleri sıyâkında 

Yazılmışdır

Fî 22 R sene 46 (10 Ekim 1830)
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Belge 2. Zuhuri Baba Tekkesi’ne Hâfız Şeyh Mehmed ibn Hızır Halife’nin post-nişin tayin edil-

mesi (BOA, EV.MH, 1136/85).

makâm-ı ulyâ-yı nezâret-i celîle-i evkâf-ı 

hümayûn

aded

26

atûfetlû efendim hazretleri

melfûfen takdîm-i pişgâh-ı âlî-i cenâb-ı 

nezâretpenâhîleri kılınan i‘lâm-ı şer‘î ve maz-

bata mütâla‘asından istifâde buyurulacağı 

vechile Kıbrıs cezîresinde kâ’in Tuzlakazâsı 

müzâfâtından İskele kasabasında mukaddemâ 

binâ ve inşâsına bedâ olunub bu kere bi’t-tamâm 

vâlid-i mâcedd-i kesîrü’l-mehâmid hazret-i şehr-i 

yârî cennetmekân fi rdevs-i aşiyân Gâzi Sultan 

Mahmûd Hân aleyhürrahmet ve’l-gufrân efen-

dimizin evkâf-ı celilelerine tashîhi istid‘â olunan 

Zuhûrî Baba Tekye-i Şerîfesi’nde ta‘âmiyye-i 

fukarâ olarak şehrî üç yüz (300) guruş vazîfe ile 

meşihati ciheti kaza-i mezbûr nufûsunda müced-

deden küşâd olunan tekye-i şerîfe-i mezbûrenin 

birinci hâne ve birinci numarasına otuz bir ya-

şında kayd olunub asitân-ı askeriyeyi mütecâviz 

bulunan ve bu kere icrâ olunan imtihânda liya-

kat ve ehliyeti tebeyyün eden Mekkî Hâfız Şeyh 

Mehmed ibn Hızır Halife uhdesine müceddeden 

bi’t-tevcîh lâzım gelân berât-ı şerîf-i âlişânın 

ısdâr ve isrâsı husûsuna müsâ‘ade-i aliyye-i 

nezâretpenâhîleri erzân ve şâyân buyurulmak 

bâbında emr ve ferman hazret-i men lehü’l-

emrindir fî selh-i Rebî‘ü’l-ahır sene 281 ve fî 20 

Eylül sene 280 (Eylül-Ekim 1864).

Müdir-i evkâf-ı Kıbrıs

Mehmed Arif
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Belge 3. Zuhuri Baba Türbesi’ne Hâfız Hasan Efendi ibn Şeyh Mehmed Şem‘î’nin türbedar ta-

yin edilmesi (BOA, EV.MH, 1136/85).

Meclis-i cezire-i Kıbrıs

Nezâret-i celile-i evkâf-ı hümayûn

Melfûfen takdîm-i pişgâh-ı âlî-i 

nezâretpenahîleri kılınan bir kıt‘a i‘lâm-ı şer‘î 

mütâla‘asından istifâde buyurulacağı vechi-

le Tuzla kazâsına müzâfa İskele kasabasın-

da mukaddemâ binâ ve inşasına bedâ olunub 

bu kere bi’t-tamâm valid-i mâcedd-i kesîrü’l-

mehâmid şehr-i yari cennetmekân fi rdevs-i 

aşiyân Gazi Sultan Mahmûd Hân aleyhürrah-

met ve’l-gufrân efendimizin evkâf-ı celilerleri-

ne tashîhi istid‘â olunan Zuhûrî Baba Türbe-i 

Şerîfesi’nin türbedarlığı ciheti şehrî yüz (100) 

guruş vazîfe ile kasaba-i mezbûrenin birinci 

hânesinin birinci numarasıyla elli yedi yaşında 

mukayyed ve asitân-ı askeriyeyi mütecâviz olub 

ehliyeti mübeyyin olunan Hâfız Hasan Efendi 

ibn Eşşeyh Mehmed Şem‘î uhdesine mücedde-

den bi’t-tevcîh lâzım gelân berat-ı şerîf-i âlişânın 

ısdâr ve isrâsı husûsuna müsâ‘ade-i aliyye-i 

nezâretpenâhileri erzân ve şâyân buyurulmak 

bâbında emr ve ferman hazret-i men lehü’l-

emrindir fî selh-i Rebî‘ü’l-evvel sene 281 ve fî 1 

Eylül sene 280 (Eylül 1864).
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Belge 4. Zuhuri Baba Türbesi’ne Hasan Efendi in Şeyh Mehmed Efendi’nin türbedar tayin edil-

mesi (BOA, EV.MH, 1136/85).

Makâm-ı ulyâ-yı nezâret-i celile-i evkâf-ı 

hümayûna

Aded

27

Atûfetlû efendim hazretleri

Melfûfen takdîm-i pişgâh-ı âlî-i cenab-ı 

nezâretpenahîleri kılınan i‘lâm-ı şer‘î ve maz-

bata mütâla‘asından istifâde buyurulacağı 

vechile Kıbrıs ceziresinde kâ’in Tuzla kazâsı 

müzâfatından İskele kasabasında mukaddemâ 

binâ ve inşasına bedâ olunub bu kere bi’t-tamâm 

valid-i mâcedd-i kesîrü’l-mehâmid hazret-i şehr-i 

yari cennetmekân fi rdevs-i aşiyân Gazi Sultan 

Mahmûd Hân aleyhürrahmet ve’l-gufrân efen-

dimizin evkâf-ı celilerlerine tashîhi istid‘â olu-

nan Zuhûrî Baba Tekye-i Şerîfi  türbedarlığı cihe-

ti şehrî yüz (100) guruş vazîfe ile kaza-i mezbûre 

müzâfa İskele kasabasının birinci hâne birinci 

numarasında elli yedi yaşında mukayyed bulu-

nan ve bu kere lede’l-imtihân liyâkat ve ehliyeti 

nümâyân olan Hasan Efendi bin Şeyh Mehmed 

Efendi dâ‘îleri uhdesine müceddeden bi’t-tevcîh 

lâzım gelân berat-ı şerîf-i âlişânın ısdâr ve isrâsı 

husûsuna müsâ‘ade-i aliyye-i nezâretpenâhileri 

erzân ve şâyân buyurulmak bâbında emr ve 

ferman hazret-i men lehü’l-emrindir fî selh-i 

Rebî‘ü’l-ahır sene 281 ve fî 21 Eylül sene 280 (Ey-

lül 1864).
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Belge 5. Zuhuri Baba Tekkesi’nin Türbe, Cami, Mektep ve diğer eklentilerin onarılması (BOA, 

EV.MH, 1136-85).
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İş bu mazbata me’aline nazaran Kıbrıs cezi-

resinde vâki‘ Tuzla kazası müzâfâtından İskele 

kasabasında defi n-i hâk-ı ıtırnak olan Zuhûrî 

Baba hazretlerinin medfen-i mübarekleri üzeri-

ne yirmi beş bin (25.000) guruş masrafl a bir bâb 

türbe inşâsı asr-ı sâbıkda emr ve iş‘âr buyurul-

muş ve kasaba-i mezkûre Kıbrıs’ın vapur işleyen 

büyük İskelesi olmasından dolayı derûnunda 

bulunan bir bâb câmi‘-i şerifi n kasaba-i mezbûre 

ve ittisâlinde bulunan Tuzla kasabası ahali-i İs-

lamiyye misafi rine derece-i kifâyede bulunma-

ması cihetle türbe-i mezkûrenin inşâsı sırasın-

da ittisâlinde bir câmi‘-i şerîf ile bir mekteb ve 

üç oda ve bir matbahdan ibaret tekye gibi bir 

dâ’irecik ilave ve inşasına mübaşeret kılınmış ise 

de meblağ-ı mezbûr masarıf-ı mukteziyyesine 

vefa etmemesiyle reşide-i hitâm olamayub şimdi-

ye kadar sakıt-ı nazar-ı himmet ve me’al-i suret-i 

harabiyet olmuş ve kasabateyn-i mezkûreteynde 

bulunan teb‘a-i Hıristiyanın müte‘addid ve cesim 

kilisâ ve manastırları bulunduğu ve simâ zikr 

olunan câmi‘-i şerîf ile dâ’ire ve türbe-i evliya-

yı kiramdan bir zat-ı füccet-i saffâta mensubiyet 

suretiyle binâ kılındığı halde inzâr-ı ecnebiyyeye 

karşı böyle nakıs ve na-tamam kalması gayr-ı la-

yık olduğundan keyfi yet birkaç def‘a arz ve inhâ 

olunmuş ise de bir gûnâ cevab zuhur etmeyüb 

halbuki bunun ibtidâ-yı binasından şimdiye ka-

dar yirmi sene mürur ederek şu aralık itmamı-

na şurû‘ olunmadığı halde bütün bütün yıklub 

beynü’l-halak fecâlet ve masrıf-ı sabıkası dahi 

külliyen telef ve heder olacağı cihetine başkaca 

bir dâ’ire gibi olub yalnız duvarlarının ve birazı 

yapılmış olan mekteb ile bir bâb oda ve matba-

hın ba‘dehu irâde-i seniyye istihsâlinde ikmâline 

bakılmak üzere şimdiki halde yıkılmasından ha-

zer olunan câmi‘ ve türbe ile iki bâb türbedâr ve 

şeyh odaları ve pîşgâh ve mabeynlerinde olan 

sundurma mahalleri ve sâ’ir müteferri‘âtı sâye-i 

muvaffakıyetvâye-i hazret-i şâhâneden tedârik 

olunan ba‘zı varidât-ı hevâ’iyeden inşâ olunmuş 

ve mekteb ile diğer bir bâb oda ve matbah ve 

müştemilâtının emr ve itmâmı dahi bâ-mazbata 

Bâb-ı âli’ye arz ve istîzân kılınmış olub mezkûr 

türbedâr odası muvakkaten mekteb ittihâz olu-

narak şimdiki hâlde dâ’ire-i mezbûrede salavât-ı 

hamse ile cum‘a-i vecibiyye (?) ikâmesine ve 

icrâ-yı ayin-i tarikat-ı aliyye ve ta‘lîm-i sıbyân 

madde-i hayriyyesine mâni‘ kalmamasına meb-

ni şu hayrât-ı seniyyenin cennetmekân Sultan 

Mahmûd Hân hazretlerinin hayrat-ı celilelerine 

bi’t-tasmîm revgan-ı zeyt ve emsâli masârıf-ı 

dâ’imesiyle vezâ’if-i lâzımeleri mahalli evkâf 

fazla vâridâtından verilmek üzere câmi‘-i şerîf-i 

mezkûrun imâm ve hatib ve hademe-i sâ’ire-i 

lâzımesi ve tekye şeyhi ve türbedâr gibi bu def‘a 

bi’l-imtihân intihâb ve ta‘yîn olunan erbâb-ı 

cihâtdan i‘tâsı icab eden vezâ’ifi n başka başka 

tanzim olunan i‘lâmât-ı şer‘iyye ile müzâbata ve 

inhâsı leffen takdim kılınmış ve icab-ı hâlin icra-

sıyla lâzım berevât-ı şerîfelerinin ısdâr ve isrâsı 

hususundan ibâret bulunmuş ve Kıbrıs’da kâ’in 

Zuhurî Baba câmi‘-i şerifi nin ebniyece olan nok-

sanının hükumet-i mahalliyece tedârik olunan 

vâridatı hevâ’ibe ile ikmal olunduğuna ve mek-

teb ve bir oda ile matbahın masârıf-ı ikmâliyyesi 

olan akçenin dahî cezire içün alınub satılmış 

olan hınta esmanı fazlasından tesviyesine ruhsat 

i‘tâ buyurulmasına dâ’ir olub Bâb-ı âlîye takdim 

olunan mazbatanın evkâf-ı hümayun hazinesin-

ce görülmesi Hâcı Vâsıf Efendi’ye ifâde buyu-

rulmuş olub ancak masarıf-ı mezkûre ber vech-i 

muharrer mahallince tedârik ve tesviye olunarak 

bunun hazine-i evkâf-ıhümayuna dokunur biri 

olmayub maliye hazine-i celilesince mazbata-i 

mezkûre ondan mu‘amelât-ı lâzımesi icrâ olun-

makda olduğundan ve câmi‘-i şerîf-i mezkûr ile 

türbe ve şeyh dâ’iresi tekmîl olub haylüce va-
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kittenberü derûnunda edâ-yı salavât-ı mefrûz 

ve zikr ve mukâbele olunmakda ve muvakka-

ten mekteb ittihâz olunan odada dahî etfâl-i 

Müslimin okudulmakda bulunmuş idüğünden 

hademesi vezâ’ifi yle câmi‘-i şerîf-i mezkûrun 

mum ve bağ bahâsı ve emsâli masârıfının lüt-

fen ve keremen mazbatası mucebince tahsisine 

tahsil-i irâde-i seniyye ile birân evvel beratları-

nın i‘tâsı hususuna müsâ‘ade buyurulması hu-

susu meclis-i maliye re’isi sa‘âdetlû Hâlet Efendi 

hazretleri tarafından cânib-i nezâretpenahiye 

iki kıt‘a tezkere ile beyân olunmuş ve kuyûda 

bi’l-mürâca‘a İstanbul ve gayrîde vâki‘ mer-

hum ve mağfurunleh cennetmekân Gazi Sultan 

Mahmûd Hân-ı sânî aleyhürrahmanü’l-hâdî 

hazretleri evkâf-ı halîlelerinden Kıbrıs cezire-

sinde Ayasofya-yı Kebîr câmi‘-i şerifi  mabey-

ninde medrese-i cedidesinde kütüphâne-i ce-

lilesi hademeleri vezâ’ifi yle cezire-i mezkûre 

müzâfâtından Değirmenlik kazasına tâbi‘ Abdâlî 

karyesinde Aziziye câmi‘-i şerîf ve mekteb-i 

münîfi  hademeleri vezâ’ifi  başka başka berat-ı 

ali ile ma‘lûmü’l-esâmi kesân uhdelerinde evkâf 

muhasebesinde haremeynü’ş-şerifeyn defter-

lerinde mestur ve mukayyed olub ancak ber 

mantûk-ı mazbata câmi‘-i şerîf-i mezkûre ve ha-

demelerine berat verildiğine dâ’ir kayd buluna-

mayub ve husus-ı mezkûre dâ’ir olan on iki kıt‘a 

inhâ ve mazâbata ve i‘lâmât-ı şer‘iyye mahfuz 

bulunmuş olmağla evvel emirde câmi‘-i şerîf-i 

mezkûrun hademeleri vezâ’ifi nden revgan-ı 

zeyt ve sâ’irenin tertîb ve tahsis lazım geleceği 

evkâf muhasebesi derkenârında gösterilmiş ve 

câmi‘-i şerîf-i mezkûrun müşârünileyh cennet-

mekan Sultan Mahmûd Hân-ı sânî vakf-ı celili-

ne bi’t-tasmîm câmi‘-i şerîf-i mezkûrun hademe 

vezâ’ifi yle hovâca-i mekteb ve meşihat cihetleri-

ne şehriye bin üç yüz altmış guruş vezâ’if ta‘yîn 

ve tahsisi inhâ olunmuş ise de emsallerine naza-

ran yedi yüz otuz beş guruş vezâ’ifi n tertibiyle 

altı yüz yirmi beş guruş farkı tenzil olunmuş ve 

câmi‘-i şerîf-i mezkûrun ifâsı içün emsali veç-

hile şehriye on kıyye ve ramazan-ı şerîfde elli 

kıyye revgan-ı zeyt ve şehriye bir kıyye şem-i 

asel ve bir kıyye şem-i revgan ve câmi‘-i şerîf-i 

mezkûrun kanadil ve şamandıra ve süpürge ve 

sünger ve masarıf-ı müteferrika-i sâ’iresi içün 

masarıf-ı dâ’ime olarak senevi yüz elli guruşun 

ta‘yîn ve tahsisiyle mahalli evkaf hasılatından 

i‘tâ ve beher sene aharında vakf-ı müşarünileyhe 

masraf kayd olunmak üzere hâme-i mumailey-

hin makbuz-ı senedatıyla beraber ba-mazbata 

ve inhâ canib-i hazineye üserâsı hususuna 

müsâ‘ade-i nezaretpenâhileri erzan buyuruldu-

ğu hâlde cânib-i nezaretpenâhilerinden bâ-takrir 

arz ve istizanı lazım gelür ise de hademe-i mu-

maileyhe cihat-ı tevcihinin iktizâsı evkaf muha-

sebesinden derkenara muhtasır ferman hazret-i 

veliyyü’l-emrindir fî 9 Muharrem sene 282 ve fî 

23 Mayıs sene 281 (4 Haziran 1865).
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Belge 6. Zuhuri Baba Tekkesi Camii’ne Eşşeyh Hafız Mehmet bin Hızır’ın imam tayin edilmesi 

(BOA, EV.MKT.CHT, 71/46).

 

İmamet berâtı sureti

Berât numerosu

49218

Kıbrıs ceziresinde vâki‘ Tuzla kazası 

müzâfâtından İskele kasabasında kâ’in Zuhûrî 

Baba kuddise sırrehunun medfûn oldukları 

türbe-i şerîfe ittisaline bir câmi‘-i şerîf ile bir mek-

teb ve üç oda ve bir matbahı müştemil olarak tek-

ye şeklinde binâ ve inşâ olunmuş olan hayrât-ı 

şerîfenin vâlid-i mâcid-i kesîrü’l-mehâmdan 

cennetmekân Firdevs-i aşiyân Gazi Sultan Mah-

mud Hân-ı sânî tâbe serâhın evkâf-ı celîlelerine 

bi’t-tashîh ta‘yîn kılınan cihât-ı müte‘addidesinin 

ehliyetleri bi’l-imtihân zâhir ve bâriz ve asitan-ı 

askeriyyeyi mütecâviz olan kesân uhdelerine tev-

cihi ve cihât-ı mezkûre içün lazımgelen vezâ’ifi n 

vakf-ı celîl-i müşârünileyhden ta‘yîn ve tahsisi 

husûsuna dâ’ir vârid olan on iki kıt‘a i‘lâm ile 

müzâbata ve muharrerât üzerine mu‘âmelatı ak-

lamiyyesi bi’l-icrâ olbâbda evkâf-ı hümâyûnum 

rûznâmçesi tarafından yazılan derkenârda gös-

terildiği veçhile cihât-ı mezkûreden şehriye yüz 

(100) guruş vazife ile imâmet ciheti iş bu râfi ‘-i 

tevki‘-i refi ‘ü’ş-şân-ı hâkânî Eşşeyh Hafız Meh-

med bin Hızır zide salahuhuya ber muceb-i nizâm 

edâ-yı hüsn hidmet etmek ve terk ve tekâmül 

ider ise ref‘inden ahar ehl ve erbabına verilmek 
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şartıyla bi’t-tevcîh yedine berât-ı âlişânım i‘tâ 

olunmak bâbında cihat-ı sâ’ire-i mezkûre ile be-

raber cenab-ı nezâret-i evkâf-ı hümayunumdan 

bâ-takrîr lede’l-inhâ keyfi yet meclis ve’l-ikrârı 

üzere bi’l-istîzân müte‘allık olan irâde-i seniyye-i 

mülûkânem mucibince cihet-i mumaileyhe tev-

cih olunmak fermanım olmağın bin iki yüz sek-

san iki senesi cemaziye’l-ahirinin yirmi yedinci 

günü tarihiyle bu berât-ı âlişânımı verdim ve 

buyurdum ki mumaileyh cihet-i mezbûre şart-ı 

mezkûr üzere mutasarrıf olub ber vech-i muhar-

rer ta‘yîn ve tahsis olunan şehriye yüz guruş va-

zifesin mâh-be-mâh mahalli evkâfı hâsılatından 

ahz eyleye şöyle bileler alâmet-i şerîfeme i‘timâd 

kılalar tahriren fi ’l-hâmis aşar min Şa‘bân-ı şerîf 

sene isnâ ve semânîn ve mi’eteyn ve elf (15 

Şa‘ban 1282-3 Ocak 1866). 
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Belge 7. Zuhuri Baba Tekkesi’ndeki meşihat, türbedar, devirhân, imam ve hatip gibi görevlilere 

tahsis edilen gelirler (BOA, EV.MH, 1557-70).

guruş

100 vazife-i imâmet

60 vazife-i hitabet

40 ser devr-hovânlık

30 diğer devr-hovânlık

70 türbedarlık vazifesi

100 vazife-i meşihat

400

bâdi-i terkim-i sened oldur ki

Sultan Mahmud Hân-ı Sânî tabe serah haz-

retlerinin evkaf-ı celilelerinden almak üzere 

Kıbrıs ceziresi dâhilinde Tuzla iskelesinde kâ’in 

Zuhurî Baba Tekyesi’nde vâki‘ câmi‘-i şerifi nde 

fî 5 Şa‘bân sene 282 tarihli ve kırk dokuz bin iki 

yüz on sekiz numaralı bir kıt‘a berat ile şehri-

ye yüz guruş vazife ile imamet cihetine ve fî 16 

Şa‘bân sene 82 tarihli ve kırk dokuz bin iki yüz 
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on dokuz numaralı diğer bir kıt‘a berat ile şehri-

ye altmış guruş vazife ile hitabet cihetine ve fî 5 

Şa‘bân sene 82 tarihli ve kırk dokuz bin iki yüz 

yirmi numaralı ve diğer bir kıt‘a berat ile ve şeh-

riye kırk guruş vazife ile ser devrhovânlık ciheti-

ne ve fî 5 Receb sene 85 tarihli ve elli dört bin üç 

yüz altmış altı numaralı diğer bir kıt‘a berat ve 

şehriye otuz guruş vazife ile diğer devrhovânlık 

cihetine ve fî 5 Receb sene 85 tarihli ve elli dört 

bin üç yüz altmış beş numaralı diğer bir kıt‘a 

berat ve şehriye yetmiş guruş vazife ile tekye-i 

mezbûre türbedarlığı cihetine vr fî 5 Şa‘bân sene 

82 tarihli ve kırk dokuz bin yirmi bir numara-

lı diğer bir kıt‘a berat ile ve şehriye yüz guruş 

vazife ile meşihatı cihetine mutasarrıf olub iş bu 

seksan yedi senesi şehr-i teşrin-i sani mahsuben 

bir aylığa me‘asim olan ber vech-i terkim bâlâ 

dört yüz guruş cezire-i mezkûre evkaf müdürü 

ref‘atlû İbrahim Rıza Efendi ma‘rifetiyle cezire-i 

mezkûre evkaf sandığından kâmilen makbuzum 

olmağla iş bu senedim sandık-ı mezkûre i‘tâ kı-

lındı fî gurre-i Teşrin-i sani sene 87 (13-15 Ekim 

1871).

E’d-dâ ‘î 
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Belge 8. Zuhuri Baba Tekkesi’ndeki Sıbyan Mektebi Muallim maaşının ödenmesi (BOA, EV.MH, 

1757/32).

bâ‘is-i terkîm-i sened oldur ki 

cezire-i Kıbrıs’da Tuzla İskelesi’nde Zuhûrî 

Baba Dergâhı’nda cennetmekân Sultan Mahmûd 

Hân-ı Sânî tâbe serâh hazretlerinin evkâf-ı 

celîlelerinden almak üzere şehriye seksân (80) 

guruş vazîfe ile bâ-berât-ı âlî mu‘allim-ı sıbyân 

bulunduğum iş bu güzerân eden doksan sene-

si şehr-i Eylüle mahsûben cezire-i merkûme 

evkâf-ı mâli sandığından makbûzum olduğunu 

mübeyyin iş bu memhûr senedim takdîm kılındı 

masraf kaydıyla verildi fî gâyet-i Eylül sene 90 

(Ekim 1874).

e’d-dâ‘î mu‘allim-i sıbyân der mekteb-ı 

mezbûr 

Hâfız Ali Hulûsi 
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Kıbrıs evkâf müdiriyetine

Nezâret-i evkâf-ı hümayuna mülhak 
evkafdan cezire-i Kıbrıs’da Lefkoşa kal‘ası 
hâricinde vâki‘ e‘izze-i kiramdan Alemdar Baba 
Zâviyesi’nde zâviyedarlık ciheti mahlûl olduğu 
ve kendüsü ehl ve erbab bulunduğu beyanıyla 
cihet-i mezkûrenin uhdesine tevcihi hususu Eş-
şeyh Mehmed Can Efendi hazretlerinin hulefa-
sından Şeyh Mihrullah Efendi tarafından bu kere 
ba arzuhal niyaz ve istid‘a olunmak ve kuyuda 
bi’l-mürâca‘a zaviye-i mezkûrenin zâviyedarlık 
ciheti Seyyid Şeyh Hasan bin Seyyid İsmail’in 
üzerinde mukayyed olarak vakfi yesi ve muhase-
besinin rü’yetine dâ’ir bir güne kayd bulunama-
mış olmasıyla ba‘dehu icrâ-yı icabına bakılmak 
üzere evvel emirde bunun mahallinde derdest 
veyahut sicilatda mukayyed vakfi yesi var mı-
dır ve şurutu ne veçhiledir ve evkafı ne maku-
le şeylerdir ve hasılat ve masarıfat-ı seneviyye-

si nedir ve elyevm mevcud ve ma‘mûr olarak 
derûnunda ayende ve revendeye it‘âm-ı ta‘âm 
olunmakda mıdır ve mumaileyh Seyyid Şeyh 
Hasan fi lhakika vefat etmiş midir ve vefat ettiği 
halde evladı var mıdır yoksa bila veled mi vefat 
etmişdir keyfi yet mahllinde ma‘rifet-i şer‘-i şerîf 
ve ma‘rifet-i şerifl eriyle meclisçe bi’t-tahkik icab 
eden tarihden altmış beş senesi tarihine değin 
muhasebesi nizamı mucebince rü’yet ve tedkik 
olunarak ma‘a mürettebât-ı hazine memhûr ve 
mümzi muhasebe defterlerinin ve ber minval-i 
muharrer mahallinde derdest veyahut sicilatda 
mukayyed vakfi yesi olduğu halde görülmek 
üzere bir kıt‘a mümzi suretinin tesyarıyla ha-
kikat halin ba mazbata ve i‘lâm izahen inhâ ve 
iş‘ârı husûsuna himmet eylemesi ifadesiyle şuk-

kası tahrîr ve tesyîd kılındı fî 17 Ca sene 66 (31 

Mart 1850) yazıldı.

Belge 9. Alemdar Baba Tekkesi’ne Şeyh Mihrullah Efendi’ninpost-nişin olarak atanmak isteme-

si (BOA, EV.THR, 249/16).
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Belge 10. Alemdar Baba Tekkesi’ne Şeyh Mihrullah Efendi’nin post-nişin olarak atanması (BOA, 

EV.THR, 249/36).

Belge 10. Alemdar Baba Tekkesi’ne eyh Mihrullah Efendi’nin post-ni in olarak atanmas (BOA, EV.THR, 

249/36). 
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serî‘an yazıla

iş bu inhâ ve zirinde muharrer muharrerât 
kaydı ve merbut diğer inhâ ve atîk arzuhâle na-
zar olundukda nezâret-i evkâf-ı hümayuna mül-
hak evkâfdan cezire-i Kıbrıs’da Lefkoşa kal‘ası 
hâricinde vâki‘ e‘izze-i kiramdan Alemdar Baba 
Zâviyesi’nde zâviyedarlık ciheti mahlûl olduğu 
ve kendüsü ehl ve erbâb bulunduğu beyanıyla 
cihet-i mezkûreden uhdesine tevcihi hususu ve 
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zehâvetlü Şeyh Mehmed Can Efendi hazretleri-
nin hulefâsından Şeyh Mihrullah Efendi tarafın-
dan bu kere bâ-arzuhâl niyaz ve istid‘â olunmuş 
ve kuyûda bi’l-mürâca‘a zaviye-i mezkûrenin za-
viyedarlık ciheti Seyyid Şeyh Hasan bin Seyyid 
İsmail’in üzerinde mukayyed olunarak vakfi yesi 
ve muhasebesinin rü’yetine dâ’ir bir gûne kayd 
bulunamamış olmasından bu kere icrâ-yı icabına 
bakılmak üzere evvel emirde mahallinde derdest 
veyahut sicilatda mukayyed vakfi yesi var mıdır 
ve şurutu ne veçhiledir ve evkâfı ne makule şey-
lerdir hâsılât ve masârıfât-ı seneviyyesi nedir ve 
elyevm mevcûd ve ma‘mûr olarak derûnunda 
ayende ve revendeye it‘âm-ı ta‘âm olunmakda 
mıdır ve mumaileyh Seyyid Şeyh Hasan fi lhaki-
ka vefât etmiş midir vefât ettiği halde evladı var 
mıdır (yoksa bilâ veled mi vefât etmişdir) key-
fi yet mahallinde ma‘rifet-i şer‘-i şerîf ve evkâf 
müdürü ma‘rifetleriyle meclisçe bi’t-tahkîk icab 
eden tarihden altmış beş senesi gayetine değin 
muhasebesi nizamı mucebince rü’yet ve tedkik 
olunarak ma‘a mürettebât-ı hazîne memhur ve 
mümzi muhasebe defterlerinin ve ber minvâl-i 
muharrer mahallinde derdest veyahut sicilâtda 
mukayyed vakfi yesi olduğu halde (görülmek 
üzere) bir kıt‘a mümzi suretinin tesyarıyla ha-
kikat hâlin ba mazbata ve i‘lâm izâhen inhâ ve 
iş‘ârı hususuna dâ’ir fî 17 Ca sene 66 (31 Mart 
1850) tarihinde cânib-i nezaretden Kıbrıs evkâf 
müdürüne tahrirat yazıldığı mahreç kaydından 
ve tahrirat-ı mezkûre mahalline lede’l-vürûd 
zaviyedarlık-ı mezkûr cezire-i mezkûre müftüsü 
(mumaileyh Şeyh Hasan Efendi sulbî oğlu Ah-
medi terk ile vefat edüb zaviyedarlık-ı mezkûr 
mahlûl olduğu ve oğlu mumaileyhin ehliyeti ve 
adem-i rağbeti münasebetiyle cihet-i mezbûrenin 
Lefkoşa ahalisinden Osman Efendi ibn Terzi 
Dervişe tevcihi ba mazbata inhâ olunmuş ise de 
merkum Osman Efendi’nin meslek ve müşvârı 
mübtezel ve ol veçhile makrûn-ı sıhhat idüğü 
ve vakf-ı mezkûrun mevcûd vakfi yesi olmadığı 
misillü sicilat-ı mahkemede dahi kaydı bulun-
madığı ve vakf-ı merkûm muhasebesinin rü’yeti 

mukteza-yı irade-i seniyyeden ise de) mumai-
leyh Şeyh Hasan Efendi’nin uhdesinde olarak 
mukaddema (cezire-i mezkûrede müftü bulun-
ması cihetiyle muhasebe-i mezkûrenin halifeleri 
zamanlarında rü’yet olunduğuna dâ’ir defatir-
de kayd bulunmayub ve kendüsü dahi bidâyet 
me’mûriyetinde) rü’yet-i muhasebesine ikdâm 
olunmuş ise de mumaileyh i‘râz ve nükûl etmiş 
ve mumaileyh oğlu Ahmed Efendi’yi terk ede-
rek vefat etmekle zaviyedarlık-ı mezkur mahlûl 
ve merkûm Ahmed Efendi dahi vakf-ı mezkûr 
hasılatından pederi müteveffa-yı mumaileyhin 
ahz ve sarfına dâ’ir asla ma‘lûmatı olmadığından 
rü’yet-i muhasebesi mümkün olamamış olduğu 
merkûm Ahmed Efendi’nin dahi zaviyedarlık-ı 
mezkure adem-i ehliyeti münasebetiyle uhdesine 
tevcihine rağbet etmediği ve zaviye-i mezkûre el-
yevm ma‘mûr olarak (it‘âm-ı ta‘âm keyfi yeti icra 
olunmadığı) elhaletü hazihi (icrâ olunmadığı) 
ve vakf-ı merkumun vakfi yesi mevcûd olmadığı 
misillü sicilat-ı mahkemede kaydı bulunmadığı 
(bahisle muhasebe-i mezkûrun rü’yeti irade-i 
aliyyelerine mütevakkıf idüğü ve zaviyedarlık-ı 
mezkûre müteveffa-yı merkûmun mahlûlünden 
ve oğlu merkûmun adem-i ehliyetinden Lefko-
şa ahalisinden Osman Efendi ibn Terzi Derviş 
uhdesine tevcihi husûsu ba mazbata inhâ olun-
muş ise de) kimesne uhdesine tevcih olunmadı-
ğından it‘âm-ı ta‘âm keyfi yeti icrâ olunamadığı 
(merkûmun bi’l-vücûh meslek ve müşvârı müb-
tezel ve zaviyedarlık-ı mezkûr üzerine husûs-ı 
mezkûr menût idüğü) tahrirat-ı mezkûreye ceva-
ben (vârid olan) cezire-i mezkûre evkâf müdürü 
Esseyyid Osman Efendi’nin iş bu bir kıt‘a inhâsı 
me’alinden müstefad ve mumaileyh Şeyh Mih-
rullah Efendi’nin zaviyedarlık-ı mezkûre ehliye-
ti bil-ihbar zahir ve nümayan olmağla bu surette 
zaviyedarlık-ı mezkûrun müteveffa-yı merkûm 
mahlûlünden ve oğlu merkûmun nâ-ehl olarak 
adem-i rağbetinden mumaileyh Şeyh Mihrullah 
Efendi’ye tevcihi işaret-i aliyye-i hazret-i şeyhü-

lislam sellemehül-islamiye mütevakkıf idüğü. 



2015 / Yıl: 5 Sayı: 10

123

Belge 11. Alemdar Baba Tekkesi’ne Şeyh Mihrullah Efendi’nin post-nişin olarak atanması (BOA, 

EV.MH, 768-93).

 
Belge 11. Alemdar Baba Tekkesi’ne eyh Mihrullah Efendi’nin post-ni in olarak atanmas (BOA, EV.MH, 768-
93). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nezâret-i evkâf-ı hümayûn-ı mülûkaneye 

mülhak mahrûse-i Kıbrıs ceziresinde Lefkoşa 

kasabası hâricinde vâki‘ e‘izze-i kiramdan Alem-

dar Baba Zâviyesi vakfının zâviyedarlığına mu-

tasarrıf olan Seyyid Şeyh Hasan ibn Seyyid İs-

mail fevt olub yeri hâlî olmağla cihet-i mezkûre 

müteveffanın mahlûlünden zehâvetlü Şeyh 

Mehmed Can Efendi hazretlerinin hulefâsından 

Şeyh Mihrullah Efendi kendüye tevcîh ve yedi-

ne berat-ı âlişân ihsân buyurulmak babında ba 

arzuhal istid‘a ve kuyuda bi’l-mürâca‘a zâviye-i 

mezkûrenin zâviyedarlık ciheti Seyyid Şeyh Ha-
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san bin Seyyid İsmail’in üzerinde mukayyed 

olarak vakfi yesi ve muhasebesinin rü’yetine 

dâ’ir bir güne kayd bulunamamış olmasıyla 

ba‘dehu icrâ-yı icabına bakılmak üzere evvel 

emirde mahallinde derdest veyahut sicilatta mu-

kayyed vakfi yesi var mıdır ve şurutu ne veçhi-

ledir ve evkâfı ne makule şeylerdir ve hasılat ve 

masarıfat-ı seneviyyesi nedir ve elyevm mevcûd 

ve ma‘mûr olarak derûnunda ayende ve reven-

deye it‘âm-ı ta‘âm olunmakta mıdır ve muma-

ileyh Seyyid Şeyh Hasan fi lhakika vefat etmiş 

midir vefat eylediği halde evladı var mıdır key-

fi yet mahallinde ma‘rifet-i şer‘-i şerîf ve evkâf 

müdürü ma‘rifetleriyle meclisçe bi’t-tahkîk icab 

eden tarihden altmış beş senesi gayetine değin 

muhasebesi nizamı mûcebince rü’yet ve tedkîk 

olunarak ma‘a mürettebât-ı hazine memhûr ve 

mümzi muhasebe defterinin ber minvâl-i mu-

harrer mahallinde derdest veyahut sicilatta mu-

kayyed vakfi yesi olduğu hâlde bir kıt‘a mümzi 

surette tesyarıyla hakikat halde ba mazbata ve 

i‘lâm îzâhen inhâ ve iş‘ârı hususuna dâ’ir iki yüz 

altmış altı senesi cemaziyelevvelisinin on ye-

dinci günü (31 Mart 1850) tarihinde canib-i ne-

zaretden Kıbrıs evkaf müdürüne tahrirat yazıl-

dığı muhasebe kaydından ve tahrirat-ı mezkûre 

mahalline lede’l-vürûd zâviyedarlık-ı mezkûre 

cezire-i mezkûre müfettişi mumaileyh Şeyh 

Hasan Efendi uhdesinde olarak mukaddemâ 

rü’yet-i muhasebesine ikdâm olunmuş ise de 

mumaileyh i‘râz ve tekevvün etmiş ve ahiren 

oğlu Ahmed Efendi’yi terk ederek vefat etmekle 

zâviyedarlık-ı mezkûr mahlûl olmuş ve merkûm 

Ahmed Efendi dahi vakf-ı mezbûr hasılâtından 

pederi müteveffâ-yı mumaileyhden ahz ve sar-

fına dâ’ir asla ma‘lûmatı olmadığından rü’yet-i 

muhasebesi mümkün olamamış olduğu ve 

merhûm Ahmed Efendi’nin zâviyedarlık-ı 

mezkûre adem-i ehliyeti münasebetiyle uhdesi-

ne tevcîhine rağbet etmediği ve zâviye-i mezkûre 

elyevm ma‘mûr olarak elhaletü hazihi kimesne 

uhdesine tevcîh olunmadığından it‘âm-ı ta‘âm 

keyfi yeti icrâ olunamadığı ve vakf-ı mezbûrun 

vakfi yesi mevcûd olmaduğu misillü sicilat-ı 

mahkemede dahi kaydı bulunmadığı tahrirat-ı 

mezkûreye cevaben cezire-i mezkûr evkaf mü-

dürü Esseyyid Osman Efendi’nin bir kıt‘a inhası 

me’alinden müstefad ve mumaileyh Şeyh Mih-

rullah Efendi icab-ı halden olarak canib-i eşref-i 

hazret-i padişahîye du‘âsı isticlab olacak zevat-

dan olub zâviyedarlık-ı mezkûre vücûhen ehil 

ve müstehak idüğü segâh-ı sahihatü’l-kelimat 

ihbarlarıyla zahir ve nümayan olmağla bu su-

rette zâviyedarlık-ı mezkûrun müteveffâ-yı 

merkûm mahlûlünden oğlu merkûmun nâ ehl 

olarak adem-i ra‘iyyetinden mumaileyh Şeyh 

Mihrullah Efendi’ye tevcîhi işaret-i aliyye-i 

hazret-i şeyhülislam sellemuhü’l-islam müte-

vakkıf idüğü evkaf-ı hümayun müfettişi faziletlû 

Esseyyid Mehmed Sa‘deddin Efendi i‘lâm ve 

mûcebince tevcîh buyurulmak üzere bi’l-fi ‘il şey-

hülislam ve müftiyü’l-enâm olan ismet beyzâde 

devletlû semahatlû Esseyyid Ahmed Arif Hik-

met Beyefendi hazretleri işâret ve zâviyedarlık-ı 

mezkûre mutasarrıfı Seyyid Şeyh Hasan bin 

Seyyid İsmail Halife’nin vefatı vuku‘una meb-

ni mahlûlünden sulbî oğlu Ahmed Efendi’nin 

adem-i ra‘iyyetinden bi’l-ihbâr ber nehc-i şer‘î 

ehliyeti nümayan olan zehâvetlû Mehmed Can 

Efendi hazretleri hulefasından Şeyh Mihrullah 

Efendi’ye ber muceb-i işaret-i aliyye-i hazret-i 

fetevâpenahi bi’t-tevcih yedine şerâ’it-i lâzımesi 

vechile beratı ve muhallefat zimmeti defterlerine 

ilmuhaberi i‘tâ olunmak bâbında ricâl-i devlet-i 

aliyyeden evkaf-ı hümayun nazırı sa‘âdetlû Es-

seyyid Ali Rıza Efendi hazretleri i‘lâm etmeleriy-

le ber muceb-i işaret-i aliyye tevcih ve berat ve 

ilmühaberi i‘tâ olundu.
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Belge 12. Alemdar Baba Tekkesi’ne Şeyh 

Mihrullah Efendi’nin post-nişin olarak atanması 

(BOA, EV.MH, 259/3).

nişân-ı hümayun yazılaki

nezâret-i evkâf-ı hümayun-ı mülûkaneye 

mülhak mahrûse-i Kıbrıs ceziresinde Lefkoşa ka-

sabası hâricinde vâki‘ e‘izze-i kiramdan Alemdar 

Baba Zâviyesi vakfının zaviyedarlığına mutasar-

rıf olan Seyyid Şeyh Hasan ibn Seyyid İsmail fevt 

olub yeri hâlî olmağla cihet-i mezkûre mütevef-

fanın mahlûlünden zehâvetlü Şeyh Mehmed Can 

Efendi hazretlerinin hulefâsından Şeyh Mihrul-

lah Efendi kendüye tevcih ve yedine berat-ı ali-

şan ihsân buyurulmak babında ba arzuhal istid‘a 

ve kuyuda bi’l-mürâca‘a zaviye-i mezkûrenin za-

viyedarlık ciheti Seyyid Şeyh Hasan bin Seyyid 

İsmail’in üzerinde mukayyed olarak vakfi yesi ve 

muhasebesinin rü’yetine dâ’ir bir güne kayd bu-

lunamamış olmasıyla ba‘dehu icrâ-yı icabına ba-

kılmak üzere evvel emirde mahallinde derdest 

veyahut sicilatda mukayyed vakfi yesi var mıdır 

ve şurutu ne veçhiledir ve evkâfı ne makule şey-

lerdir ve hasılat ve masarıfat-ı seneviyyesi nedir 

ve elyevm mevcud ve ma‘mur olarak derûnunda 

ayende ve revendeye it‘âm-ı ta‘âm olunmakda 

mıdır ve mumaileyh Seyyid Şeyh Hasan fi lhaki-

ka vefat etmiş midir vefat eylediği halde evladı 

var mıdır keyfi yet mahallinde ma‘rifet-i şer‘-i 

şerîfe ve evkâf müdürü ma‘rifetleriyle meclisçe 

bi’t-tahkik icab eden tarihden altmış beş senesi 

gayetine değin muhasebesi nizamı mucebince 

rü’yet ve tedkik olunarak ma‘a mürettebât-ı ha-

zine memhur ve mümzi muhasebe defterinin ber 

minvâl-i muharrer mahallinde derdest veyahut 

sicilattda mukayyed vakfi yesi olduğu halde bir 

kıt‘a mümzi suretinin ısdarıyla hakikat halin ba 

mazbata ve i‘lâm izahan inhâ ve iş‘ârı hususuna 

dâ’ir iki yüz altmış altı senesi cemaziyelevvelinin 

on yedinci günü (31 Mart 1850) tarihinde canib-i 

nezâretden Kıbrıs evkâf müdürüne tahrirat ya-

zıldığı mahreç kaydından ve tahrirat-ı mezkûre 
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mahalline lede’l-vürud zaviyedarlık-ı mezkûr 

cezire-i mezkure müfettişi mumaileyh Şeyh Ha-

san Efendi’nin uhdesinde olarak mukaddema 

rü’yet-i muhasebesine iktiran olunmuş ise de 

mumaileyh i‘râz ve tekevvün etmiş ve ahiren 

oğlu Ahmed Efendi’yi terk ederek vefat etmekle 

zaviyedarlık-ı mezkur mahlûl olmuş ve merkûm 

Ahmed Efendi’nin dahi vakf-ı mezkûr hasıla-

tından müteveffâ-yı mumaileyhin ahz ve sarfı-

na dâ’ir asla ma‘lûmatı olmadığından rü’yet-i 

muhasebe mümkün olamamış olduğu ve mer-

kum Ahmed Efendi’nin zaviyedarlık-ı mezkûre 

adem-i ehliyeti münasebetiyle uhdesine tevci-

hine rağbet etmediği ve zaviyedarlık-ı mezkûre 

elyevm ma‘mûr olarak elhaletü hazihi kimesne 

uhdesine tevcîh olamadığından it‘âm-ı ta‘âm icrâ 

olunamadığı ve vakf-ı mezbûrun vakfi yesi mev-

cud olmadığı misillü sicilat-ı mahkemede dahi 

kaydı bulunmadığı tahrirat-ı mezkûreye cevaben 

cezire-i mezkûr evkâf müdürü Esseyyid Osman 

Efendi’nin bir kıt‘a inhâsı me’alinden müstefâd 

mumaileyh Şeyh Mihrullah Efendi icab-ı halden 

olarak cânib-i eşref-i hazret-i padişâhîye du‘âsı 

isticlâb olacak zevatdan olub zâviyedarlık-ı 

mezkûre vücûhen ehl ve müstehak idüğü segâh-ı 

sahihatü’l-kelimat ihbarlarıyla zahir ve nüma-

yan olmağla bu surette zaviyedarlık-ı mezkûrun 

müteveffâ-yı merkûme mahlûlünden ve oğlu 

merkûmun ehl olarak adem-i ra‘iyyetden muma-

ileyh Eşşeyh Mihrullah Efendi’ye tevcihi işâret-i 

aliyye-i hazret-i şeyhülislam sellemehü’l-islam 

mütevakkıf idüğü evkaf-ı hümayun müfettişi 

faziletlû Esseyyid Mehmed Sa‘deddin Efendi 

i‘lâm ve tevcih buyurulmak üzere bi’l-fi ‘l şey-

hülislam ve müftiyü’l-enam olan ismet beyzâde 

devletlû semahatlû Esseyyid Ahmed Arif Hik-

met Beyefendi hazretleri işâret ve zaviyedarlık-ı 

mezkûre mutasarrıfı Seyyid Şeyh Hasan bin 

Seyyid İsmail Halife’nin vefâtı vuku‘una meb-

ni mahlûlünden sulbî oğlu Ahmed Efendi’nin 

adem-i ra‘iyyetinden bi’l-ihbâr ber nehc-i şer‘î 

ehliyeti nümâyân olan zehâvetlû Mehmed Can 

Efendi hazretleri hulefâsından Şeyh Mihrullah 

Efendi’ye ber muceb-i işâret-i aliyye hazret-i 

fetevâpenâhî ber muceb-i nizam bi’n-nefs bilâ 

kusur eda-yı hizmet etmek ve zaviyedarlık-ı 

mezkûre derûnunda ayende ve revendeye 

it‘âm-ı ta‘âm etmek ve sene-be-sene lazım gelan 

muhasebesini bi’r-rü’ye yedine suret almak ve 

terk ve tekâsül ider ise ref‘inden ahara verilmek 

şartıyla bi’t-tevcih yedine beratın ve muhallefat 

zimmeti defterlerine ilmühaberi i‘lâm olunmak 

bâbında rical-i devlet-i aliyyeden evkâf-ı hüma-

yun nâzırı sa‘âdetlû Esseyyid Ali Rıza Efendi 

hazretleri i‘lâm etmeleriyle ber muceb-i işâret-i 

aliyye tevcih ve berat ve ilmühaberi bâbında 

sâdır ru’us-ı hümayun mucebince berat-i şerîf-i 

alişân yazılmak içün iş bu tezkere verildifî 7 N 

sene 1266 (17 Temmuz 1850).
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Belge 13. Alemdar Baba Tekkesi’ne Şeyh Eyüb Efendi’nin post-nişin olarak tayini (BOA, 

EV.MKT, 756/5)

Kıbrıs evkâf muhâsebeciliğine

Lefkoşa’da kâ’in Alemdar Baba Zâviyesi 

vakfının zâviyedalık ciheti mutasarrıfı Şeyh 

Mihrullah’ın vukû‘-ı vefâtıyla oğlu Şeyh Eyüb 

Efendi’ye tevcihi hakkında mahallinden gönde-

rilen i‘lâm ve mazbata li-ecli’t-tesviye takımıyla 

kalemine havale olunmuş ise de vakf-ı mezbu-

run henüz muhasebesinin rü’yetine da’ir kayd 

görülememiş olmasıyla vakf-ı mezbûrun îcâb 

eden tarihden seksan dokuz senesi gayetine de-

ğin muhasebesinin rü’yetiyle koçanla evrakının 

bi’l-imlâ irsali lâzım geleceği vâridat idâesinden 

bâ müzekkere ifade olunmuş olmağla îfa-yı 

mukteza sıyakında şukkafî 29 Zilhicce sene 91 (6 

Şubat 1875) yazıldı. 
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Belge 14. Alemdar Baba Tekkesi’ne Şeyh Eyüb Efendi’nin post-nişin olarak tayini (BOA, 

EV.MKT, 788/60).
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Kıbrıs mutasarrıfl ığına ve evkaf 

muhâsebeciliğine

Lefkoşa’da kâ’in Alemdar Baba Zâviyesi 

vakfının zâviyedarlık cihetinin mutasarrıfı Şeyh 

Mihrullah’ın fevtinden oğlu Şeyh Eyüb Efendi’ye 

tevcihi hakkında mukaddema vukû‘bulan iş‘âr 

mahalli üzerine vakf-ı mezkûrun seksan dokuz 

senesi gayetine değin muhâsebesinin rü’yetiyle 

koçanının irsaline dâ’ir yazılan tahrirata ceva-

ben evkaf muhasebeciliği tarafından vürud eden 

şukkada vakf-ı mezbûrun tevliyet umuru Kıb-

rıslı Basmacı Hacı Sufi  Efendi ma‘rietiyle idare 

kılınarak iki senelik muhasebesi rü’yet olunma-

dığı cihetle efendi-i mumaileyh celb ile rü’yet-i 

muhasebe olunması kendüsüne teklif olunduk-

da ibraz eylediği defterlerin icra-yı tedkîkinde 

varidat-ı vakfdan bir çok mektuhatı ve masarıfat 

vakı‘adan haylice irtikabatı zuhur ettiği gibi vakf-ı 

mekûrdan icare-i vahidelü bir bab dükkânın nıs-

fı dahi ba-hüccet-i şer‘iyye ahara füruht ederek 

akçesini ketm eylediği anlaşılması üzerine vakf-ı 

mezkûrun asıl mütevellisi (Dersa‘adet’te bulun-

duğundan mütevelli-i vakfı iğfal etmek üzere 

iki mâh mukaddem) Dersa‘adet’e fi rar etmiş ve 

vakf-ı mezkûrdan başka kuyûdat-ı Ca‘fer Paşa 

vakfının umûru dahî merkûm tarafından idare 

olunmakda iken geçen sene mütevelli tarafın-

dan azl olunarak rü’yet olunan muhasebesinde 

sekiz on bin guruşdan mütecaviz zimmeti ol-

duğu beyanıyla vakf-ı mezkûrun rü’yet-i mu-

hasebesiyle zimmet-i mütebeyyinesinin tahsili 

zımnında efendi-i mumaileyh buldurularak 

mahalline iğramı iş‘âr olunmuş ve mumaileyh 

Hacı Sufi  Efendi fi lhakika Dersa‘adet’e gelmiş 

ise de (bundan birkaç gün mukaddem) geçen-

de yine Kıbrıs’a azimet eylediği tahkik kılınmış 

olduğundan mumaileyhin mezkûr vakıfl ardan 

dolayı lazım gelân muhasebesinin rü’yetiyle te-

beyyün edecek zimmetin istifası lâzım geleceği 

varidat idaresinden ba-derkenar ifade olunmuş 

ve sûret-i hal mezkûr muhasebeciliğe dahi ceva-

ben yazılmış olmağla îfa-yı muktezası husûsuna 

fî 18 Şa‘ban sene 92 (19 Eylül 1875) yazıldı. 
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Belge 15. Alemdar Baba Tekkesi’ne Şeyh Eyüb Efendi’nin post-nişin tayin edilmesi (BOA, 

EV.MKT, 195/69).

Nezâret-i evkâf-ı hümayuna mülhak 

evkâfdan Kıbrıs ceziresinde Lefkoşa kal‘ası 

hâricinde vâki‘ e‘izze-i kiramdan Alemdâr Baba 

Zâviyesi vakfının zâviyedarlığı 16 Ra sene 1292 

(22 Nisan 1875) tarihiyle Esseyyid Eşşeyh Eyüb 

Efendi’ye tevcih olunmuş idüğü kayden anlaşıl-

mış olmağla evvel emirde vakf-ı mezbûrun mu-

hasebesi rü’yet olduğuna dâ’ir kayd var mıdır 

keyfi yeti serî‘an ve âcilen varidât-ı umûmiyye 

idâresinden derkenâr olunması lâzım gelür 16 

Muharrem sene 302 (5 Kasım 1884) yazıldı.
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Kıbrıs ceziresinde Alemdar Baba Zâviyesi 

vakfının zaviyedarlığı tevcihine dâ’ir.

Evvel emirde derûn-ı i‘lâmda muharrer za-

viyedarlık cihetinin be rmuceb-i nizam tevcihi 

husûsu işâret-i aliyye-i cenab-ı fetevapenahi ke-

şide buyurulmak tevaffuk eder fî 27 Ra sene 302 

(14 Ocak 1885).

Belge 16. Alemdar Baba Tekkesi’ne Ahmed Efendi’ninpost-nişin tayin edilmesi (BOA, EV.MKT.

CHT, 204/64).
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Belge 17. Alemdar Baba Tekkesi’ne Ahmed Efendi’ninpost-nişin tayin edilmesi (BOA, EV.MKT, 

1299/100).

 

Huzur-ı me‘âlimmevfûr-ı cenâb-ı sadaret-

penahiye takrir

Evrak numarası

1715

Tesvidi tarihi

10 R sene 302 (27 Ocak 1885)

Tebyizi tarihi

19 Nisan (?) sene 302

Evkaf-ı mülhakadan

Kıbrıs ceziresinde Lefkoşa kal‘ası dâhilinde 
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vâki‘ e‘izze-i kiramdan Alemdar Baba Zâviyesi 

ve vakfının bâ-berat-ı ali zâviyedarı Seyyid Şeyh 

Eyüb Efendi’nin bila veled vuku‘-ı vefatına meb-

ni mahlûlünden cihet-i mezkûre hidmeti edâ 

ve îfâya muktedir bulunan Ahmed Efendi’ye 

tevcîhi zımnında mahallinden bâ i‘lâm-ı şer‘î 

iş‘âr ve hazinece cereyan eden mu‘âmele üzerine 

taraf-ı ali-i fetevapenahiden işâret-i aliyye keşîde 

kılınmış olduğundan ve zâviye-i mezkûrenin 

mevcûd ve ma‘mûr idüğü me’al-i i‘lâmdan 

münfehim idüğünden mezkûr zâviyedarlığın 

senevî bin iki yüz elli (1.250) guruş vazîfesiyle 

müteveffâ-yı mumaileyh mahlûlünden muma-

ileyh Ahmed Efendi’ye tevcîhi husûsunun arz 

ve istîzânı mahkeme-i teftiş ile cihat kaleminden 

bâ i‘lâm ve derkenâr ifâde olunmuş ve olvechi-

le emr mucebince icrâsı sudûr-ı irâde-i aliyye-i 

hazret-i sadaretpenahilerine mütevakkıf bulun-

muş olmağla olbâbda.
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Belge 18. Bayraktar Baba Tekkesi’ne Hafız Mustafa Zühdü Efendi’nin post-nişin tayin edilmesi 

(VGMA, Defter nr. 993, s.147).

Evkâf-ı mülhakadan Lefkoşa kal‘ası 
derûnunda vâki‘ e‘izze-i kirâmdan Alemdâr 
Baba Zâviyesi vakfının bin iki yüz elli guruş 
(1.250) mâliye ile zâviydârlık cihetinin muta-
sarrıfı olan Ahmed Efendi’nin vukû‘-ı vefatına 
mebnî cihet-i mezkûrenin müteveffâ-yı muma-
ileyh mahlûlünden oğlu Hâfız Mustafa Zühdü 
Efendi’ye tevcîhi hakkında vârid olan Kıbrıs 
ceziresi niyâbet-i şer‘iyyesinin i‘lâmı üzeri-
ne tedkîkât-ı lâzıme icra zaviye-i mezkûrenin 
zâviyedalık ciheti ber vech-i ma‘ruz mumaileyh 
Ahmed Efendi’nin uhdesinde idüğü anlaşıldığı 
gibi zâviye-i mezkûre elyevm mevcûd ve ma‘mûr 
bulunduğu dahî müfâd-ı i‘lâmdan münfehim 
olarak me’al-i i‘lâm muvafık-ı nizam bulunmuş 
olduğundan cihet-i mezkûrenin müteveffa-yı 
mûmaileyh mahlûlünden mâliye-i mezkûre ile 
oğlu mûmaileyh Hâfız Mustafa Zühdü Efendi’ye 

tevcîhi husûsunun arz ve istîzanı mahkeme-i tef-
tişiyye ile cihât kaleminden ba-i‘lâm ve derkenar 
ifâde ve mezkûr zâviyedarlığın tevcihiçün ale’l-
usûl taraf-ı âlî-i meşîhatpenahîden işâret-i aliye 
keşîde kılınmış ve olvechile emr-i tevcîhin icrası 
sudûr-ı emr ve irade-i aliye-i sadaretpenahileri-
ne menût bulunmuş olmağın olbabda ve herhal-
de emr ve ferman hazret-i men lehülemrindir fî 
19 Rebiülevvel sene 1308 ve fî 21 Teşrin-i evvel 
sene 1306 (2 Kasım 1890).

Evkaf-ı hümayûn nâzırı devletlû paşa haz-
retleri ber mûcib-i takrir îfa-yı muktezasına him-
met buyurulmak babında 21 Rebiülevvel sene 
308 tarihli sudûr iden irade-i aliye mûcebince 

beratı verildiği fî 28 Rebiülevvel sene 308 ve fî 30 

Teşrin-i evvel sene 306 (11 Kasım 1890). 
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Mektûbi kalemine mahsus müsveddedir

Evrâk numarası

1092

Tesvidi tarihi

15 Teşrin-i evvel sene 306 (27 Ekim 1890)

Tebyizi tarihi

19 Ra sene 1308/21 Teşrin-i evvel sene 308 

(2 Kasım 1890)

Takrir

Evkâf-ı mülhakadan Lefkoşa kal‘ası 

derûnunda vâki‘ e‘izze-i kiramdan Alemdar 

Baba Zâviyesi vakfından bin iki yüz elli (1.250) 

guruş sâliye ile zâviyedarlık cihetinin muta-

Belge 19. Alemdar Baba Tekkesi’ne Hafız Mustafa Zühdü Efendi’nin post-nişin tayin edilmesi 

(BOA, EV.MKT, 1632/54).
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sarrıfı olan Ahmed Efendi’nin vukû‘-ı vefa-

tına mebni cihet-i mezkûrenin müteveffa-yı 

mumaileyh mahlûlünden oğlu Hâfız Musta-

fa Zühdü Efendi’ye tevcihi varid olan Kıbrıs 

ceziresi niyabet-i şer‘iyyeden i‘lâmı üzerine 

tedkikat-ı lazıme lede’l-icrâ zâviye-i mezkûrenin 

zâviyedarlık ciheti bervech-i ma‘rûz mumaileyh 

Ahmed Efendi’nin uhdesinde idüğü anlaşıldığı 

gibi zâviye-i mezkûre elyevm mevcûd ve ma‘mûr 

bulunduğu dahi müfâd-ı i‘lâmdan münfehim 

olarak me’al-i i‘lâm muvafık-ı nizâm bulunmuş 

olduğundan cihet-i mezkûrenin müteveffâ-yı 

mumaileyh mahlûlünden sâliye-i mezkûre ile 

oğlu mumaileyh Hâfız Mustafa Zühdü Efendi’ye 

tevcihi husûsunun arz ve istizânı mahkeme-i 

teftiş ile cihât kaleminden bâ i‘lâm ve derkenâr 

ve mezkûr zâviyedarlığın tevcîhi içün ale’l-usûl 

taraf-ı âli-i meşihatpenahiden işâret-i aliyye 

keşîde kılınmasına ve olvechile emr-i tevcîhin 

icrâsı sudûr emr ve irâde-i aliyye-i sadaretpena-

hilerine menût bulunmuş olmağın olbâbda ve 

herhalde.

takdim.
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Belge 20. Alemdar Baba Tekkesi’ne Hafız Mustafa Zühdü Efendi’nin post-nişin tayin edilmesi 

(VGMA, Defter nr. 1841, s.96).

 

Lefkoşa kal‘ası derûnunda vâki‘ e‘izze-i ki-

ramdan Alemdar Baba Zâviyesi vakfının bin iki 

yüz elli (1.250) guruş sâliye ile zâviyedarlık cihe-

ti mutasarrıfı Ahmed Efendi’nin mahlûlünden 

oğlu Hâfız Mustafa Zühdü Efendi uhdesine 

tevcîhine dâ’ir

Evrâk odasına 

fî 27 Rebiülahır sene 309 (10 Aralık 1890).
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Belge 21. Alemdar Baba Tekkesi’ne Hafız Mustafa Zühdü Efendi’nin post-nişin tayin edilmesi 

(BOA, EV.MKT.CHT, 300/1).

Mahkeme-i teftiş-i evkâfın iş bu i‘lâmı ve 

balasına keşîde-i silk-i mestûr buyurulan işâret-i 

aliyye-i cenâb-ı meşîhatpenâhi mûciblerince 

mahrûse-i Lefkoşa kal‘ası dâhilinde e‘izze-i ki-

ramdan Alemdar Baba Zâviyesi vakfının senevî 

bin iki yüz elli (1.250) guruş sâliye ile zâviyedarlık 

ciheti mutasarrıfı Ahmed Efendi’nin vuku‘-ı ve-

fatına ve zaviye-i mezkûrenin elyevm mevcûd ve 

ma‘mûr (olduğu beyanıyla bervech-i muharrer 

nizamına muvafık) bulunmasına mebni cihet-i 

mezkûre müteveffa-yı mumaileyh mahlûlünden 

sâliye-i mezkûresiyle oğlu Hâfız Mustafa Züh-

dü Efendi’ye bi’t-tevcih berat-ı âlî i‘tâsı husûsu 

makam-ı nezaret-i celilelerinden bâ-takrir lede’l-

arz sudûr-ı emr ve irâde-i aliyyeye mutavakkıf 

olmağın olbâbda emr ve ferman hazret-i men 

lehü’l-emrindir fî 8 Teşrin-i evvel sene 306 (20 

Ekim 1890).
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Kıbrıs ceziresinde vâki‘ zikri atî tekâyâ ve 

zevâyânın yetmiş dört senesi (1274-1858) sâliye 

ve ta‘âmiye ve sâ’ireleri olmak üzere meşâyih ve 

dervişân ve nâzır ve hâfızanına i‘tâ olunan me-

baliğin mikdarı mârü’z-zikr tekâyâ ve zevâyânın 

sene-i merkûme sâliyeleri olarak verilân 

Mahrûse-i Lefkoşe’de kâ’in e‘izze-i kiram-

dan Alemdar Baba Zâviyesi sâliyesi olarak şeyhi 

Mihrullah Efendi’ye verilân

guruş

1.250

Belge 22. Alemdar Baba Tekkesi’ne yıllık 1.250 kuruş para ayrılması (BOA, EV.MH, 842/121).
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Belge 23. Türabi Ali Baba Tekkesi’nin post-nişinliğini Mehmet Halife bin Mustafa’nın kendi 

rızasıyla oğlu Mustafa Halife’ye bırakması (BOA, EV.THR, 80-86).

İ‘lâm

Nezâret-i evkâf-ı hümayuna mülhak 

evkâfdan Kıbrıs ceziresinde vâki‘ Tuzla kasabası 

civârında hazret-i İsa aleyhisselam ashâbından 

Türâbi Ali Baba Zâviyesi’nin zâviyedarı olan 

Mehmed Halife bin Mustafa zaviyedarlık-ı 

mezkûru hüsn-i rızasıyla sulbî kebîr oğlu Musta-

fa Halife’ye ferâğ ve kasr-ı yed eylediği beyanıy-

la tevcîhini Lefkoşa nâ’ibi ferman-ı samîleriyle 

çakerlerine havale buyurulan iş bu i‘lamda ber 
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muceb-i nizâm keyfi yet mahallinden lede’l-

isti‘lâm cevaben varid olub merbûten takdim kılı-

nan i‘lâm-ı şer‘îde vakf-ı mezbûr otuz sâk zeytun 

eşcarından ibaret olub gayrı birvakf-ı mu‘ayyeni 

olmadığı ve zâviye-i mezkûrenin ol tarafta kâ’in 

arazi-i mirîden bir mikdar tarlayı türbedar bu-

lunanlar zirâ‘at ve ayende ve revendeye it‘âm-ı 

ta‘âm ile leyali-i mübarekede silk-i hasene-i 

Nakşibendiye üzere hatm-i hovâca ve devam-ı 

saltanat-ı seniyye isticlabına muvazabet ve isti-

fade üzere devletleri ve zaviyedarlık-ı mezkûrun 

tevcîhi inhâ olunan merkûm ehl ve erbâbı idüğü 

beyan ve inhâ olunmak ve zâviyedarlık-ı mezkûr 

fâriğ-i merkûmun elyevm uhdesinde idüğü der-

kenardan anlaşılmış olmağla bu surette cihet-i 

mezkûr müteveffâ-yı merkûmun mahlûlünden 

oğlu Mustafa Halife’ye vakf-ı mezbûr umurunu 

hüsn-i idâre ve rü’yet ve hayrâtın i‘mârıyla şart-ı 

vâkıfı edâya i ‘tinâ ve hareket ve ber muceb-i 

nizâm sâl-be-sâl mahallinde lazım gelen muha-

sebesi ma‘rifet-i şer‘le görüb memhur ve mümzi 

defterini canib-i nezarete bi’l-irsâl yedine suret 

almak ve zâviye-i mezkûr derûnunda ayende ve 

revendeye it‘âm-ı ta‘âm ile leyâli-i mübarekede 

icra-yı ayin-i zikir mübâderet etmek ve şart-ı 

vâkıf mugâyir-i nizâm bir gûne hareket olunur ise 

ref‘inden diğer ehl ve erbabına verilmek şartıyla 

zâviyedarlık-ı mezkûr babası merkûmun kef-i 

yedinden oğlu merkûma bâ ru’us-ı hümayûn 

tevcîh ve yedine kaleminden iktizâ eden berat 

i‘tâ olunmak bâbında. 
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B. RESİMLER

Resim 1. Tuzla’da Türabi Ali Baba Türbesi’nden geriye kalanlar.

Resim 2. Lefkoşa’da Kutup (Kurt) Baba Türbesi’nden bir görüntü.
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Hasan Hüseyin GÜNEŞ1

ÖZ

Ehl-i Beyt kavramı İslam araştırmaları 

literatüründe sık geçen bir kavramdır. Kav-

ramın içi çeşitli ekoller tarafından farklı şe-

killerde doldurulmuştur. Ehl-i Beyt’in Hz. 

Peygamber’in eşleri olduğunu savunanlar 

olduğu gibi, sadece Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. 

Hasan ve Hz. Hüseyin’den müteşekkil ol-

duğunu iddia edenler de olmuştur. Bunların 

haricinde Alevî ve Şiî literatürdeki on dört 

masum ıstılahı içerisinde gösterilen şahısla-

rın Ehl-i Beyt’e dâhil olduğunu savunan gö-

rüşler olduğu gibi, Haşim oğullarının tümü-

nün bu kavram içerisinde değerlendirilmesi 

Makale geliş tarihi: 22.10.2015 • Makale kabul tarihi: 30.11.2015 

1 Yrd. Doç. Dr., Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakülte-
si, Tarih Bölümü.

gerektiğini ifade edenler de bulunmaktadır. 

Bu çalışma, Kur’an’da yer alan Ahzâb sure-

sinin 33. ayetinde geçen Ehl-i Beyt kavramı-

na Ehl-i Sünnet ekolünce getirilmiş yorum-

ları inceleme amacındadır. Bu yapılırken adı 

geçen ekolün Kur’an ayetlerinin iniş sebep-

lerini konu edinen ve bu ayeti ele alan belli 

başlı tefsir çalışmaları göz önünde bulundu-

rulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ehl-i Beyt, Ehl-i 

Sünnet, Ahzâb 33. Ayet, Tefsir.

ABSTRACT

The concept of “ahlebait” -the family of 

the Prophet Mohammed- is very comman in 

the Islamic research literature. This concept 

has explained differently by varied schools. 

There are scholars who argue that “ahlebait” 

means the wives of the Prophet Momammed 

while there are some who claim it is formed 

EHL-İ SÜNNET EKOLÜNÜN EHL-İ BEYT KAVRAMINA 

GETİRDİĞİ YORUMLAR

(Tathir Ayeti Işığında Esbâbu’n-Nuzûl Çalışmaları ve 

Tefsîrlerin Yaklaşımları)

INTERPRETATION ON THE CONCEPT OF “AHLEBAIT” 

FROM THE AHLESSUNNAH SCHOOL

(The Studies on the Verse Landing Reasons and Aproaches of the 

Quran Interpretation in the Light of the Purifi caton Verse)
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by only Ali, Fatemah, Hassan and Hosayn. 

Beside those, there are some opinions of 

Alawite and Shiite literatures that count the 

people defi ned as “the 14 infallibles” in the 

ahlebait. Also some scholars have a view of 

the ahlebait, which includes all tribe of “sons 

of Hashem”. This study aims to examine the 

interpretations of the School of Ahlessun-

nah about the term of ahlebait, which takes 

place in 33rd Verse of Ahzab Section. In this 

study, the Quran interpretation studies of 

the above mentioned school are handled 

which are about the verse landing reasons 

and deal with this purifi cation verse.

Keywords: Ahlebait, Ahsessonneh, The 

33rd Verse of Ahzab Section, The Interpreta-

tion of Quran. 

KAVRAMSAL BİR GİRİŞ: EHL-İ 

BEYT, ÂL-İ ABÂ, ÂL-İ KİSÂ

Akrabalık veya inanç, fi kir, kültür, ida-

re gibi ilişki ağlarıyla bir kişiye bağlanan 

fertleri tabir için kullanılan âl kelimesiyle, 

İslâm kültür tarihinde Âl-i Muhammed, 

Âl-i Nebî veya Âl-i Resûl, Âl-i Abâ gibi ter-

kipler de yapılmıştır. Ehl-i Beyt, Ehl-i Abâ, 

Ehl-i Kisâ ve Âl-i Muhammed gibi kavram-

lar da aynı veya benzer anlamda kullanıl-

mıştır. “Âl-i Muhammed”den kimlerin kast 

edildiği konusunda iki görüş ileri sürül-

müştür: ı) Kendilerine zekât verilmesi ha-

ram olan, nesep itibariyle Hz. Peygamber’e 

en yakın kimseler. ıı) Dinî bakımdan Hz. 

Muhammed’e tâbi olanlar (Özel, 1989: 305). 

Aslında bu tasnif tam olarak doğru görün-

memektedir. Zira  Ehl-i Sünnet içerisinde, 

Hz. Peygamber’e en yakın kimselerden mu-

radın Hz. Peygamber’in eşleri; amcaları ve 

onların çocukları; Ali, Fatıma, Hasan ve Hü-

seyin mi olduğu hususunda ciddi kavram-

sal tartışmalar yapılmıştır. Eğer bu kişiler de 

kavrama dâhil edileceklerse, zekât almaları 

haram olduğu zımnen de olsa iddia ve kabu-

lü içermektedir. Zira bu kavram içerisinde 

bulunanların zekât almaması ittifak ile ka-

bul edilmiştir. Bu makalede Ehl-i Beyt, Ehl-i 

Abâ, Ehl-i Kisâ tabirlerinden Ehl-i Beyt tabi-

ri tercih edilip kullanılmıştır. Bunun başlıca 

nedeni mevzu bahis edilecek olan Ahzâb 33. 

ayetinde kavramın bu şekilde kullanılmış 

olmasıdır. 

Ehl-i Beyt kavramı İslam araştırmaları 

literatüründe çok kullanılan bir kavramdır. 

Bununla birlikle kavramın içi farklı ekol-

ler tarafından muhtelif şekillerde doldu-

rulmuştur. Ehl-i Beyt’in Hz. Peygamber’in 

eşleri olduğunu savunanlar olduğu gibi, 

sadece Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve 

Hz. Hüseyin’den müteşekkil olduğunu id-

dia edenler de olmuştur. Bunların haricinde 

Alevî ve Şiî literatürdeki On Dört Masum 

ıstılahı içerisinde gösterilen şahısların Ehl-i 

Beyt’e dâhil olduğunu savunan görüşlerin 

yanında, Haşim oğullarının tümünün bu 

kavram içerisinde değerlendirilmesi gerek-

tiğini ifade edenler de bulunmaktadır. 

Üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulacak 

olan bu tanımların neseb/soy ile ilgili oldu-

ğu dikkatten kaçmamaktadır. Sorun, bu so-

yun Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. 
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Hasan ve Hz. Hüseyin’in bulunduğu kadar 

daraltılmasının veya Hz. Peygamber’in am-

cası Hz. Abbas’ın soyu örneğinde olduğu 

gibi Abbasîleri içine alacak kadar genişletil-

mesinin sebeplerine dayanmaktadır. Prob-

lemin bir başka yönü ise, Hz. Peygamber’in 

eşlerinin ne şekilde ve neden bu kavram içe-

risinde gösterilmesinde ortaya çıkmaktadır.

Ehl-i Beyt kavramı İslam literatüründe 

çok sık geçen bir kavramdır. Hiç şüphesiz 

bunun nedeni kavramın Kur’ân’da ve daha 

çok olmak üzere hadis külliyatında kullanıl-

mış olmasıdır. Kur’ân’da ikisi harfi  ta’rîf ile 

olmak üzere üç defa kullanılmıştır. Bu ayet-

ler aşağıda verilmiştir.

Kasas suresi 12. ayette şu şekilde kul-

lanılmıştır: “Biz daha önce ona (Musa’ya), 

sütanalarını haram etmiştik. (Musa’nın kız 

kardeşi,) ‘Ben, sizin adınıza onun bakımını 

üstlenecek ve iyiliğini isteyenlerden olacak 

bir aileyi/Ehl-i Beyt’i size bildireyim mi?’ 

dedi.”

Tabirin geçtiği bir diğer yer ise Hud sure-

sinin 73. ayetidir: “(Melekler Hz. İbrahim’in 

eşine şöyle) dediler: ‘Allah’ın emrine mi şa-

şırıyorsun? Oysa Allah’ın rahmeti ve bere-

ketleri siz ev halkının/Ehl-i Beyt’in üzerine-

dir. Şüphesiz O, övülmeye layık ve azamet 

sahibi olandır.”

Ehl-i Beyt ıstılahının Kur’an’daki son 

örneği ise bu çalışmada irdelenecek olan 

Ahzâb suresinin 33. ayetidir: “Evleriniz-

de oturun, cahiliyet devrinde olduğu gibi 

süslenip çıkmayın. Dosdoğru namazı kılın, 

zekâtı verin, Allah’a ve resulüne itaat edin. 

Ey Ehl-i Beyt! Şüphesiz Allah, (tekvini ira-

deyle) sadece sizden her türlü pisliği gider-

mek ve sizi tertemiz kılmak ister.”

İlk ayette, Hz. Musa’nın kız kardeşi 

tarafından Firavun ailesine söylenmiş bir 

hitap bulunmaktayken, ikincisinde melek-

lerin Hz. İbrahim’in eşi Sare’ye bir hitap-

ları söz konusudur. Bu araştırmanın ko-

nusu olan son ayette ise, direkt olarak Hz. 

Peygamber’in Ehl-i Beyt’ine yapılmış bir 

hitap söz konusudur. Bu nedene binaen, İs-

lam âleminde Ehl-i Beyt’in öneminden söz 

edildiğinde gündeme gelen en önemli dini 

argümanlardan biri bu ayet olmuştur. Ehl-i 

Beyt kavramının İslam tarihindeki siyasi 

oluşumlarda da çok sık kullanıldığı düşü-

nüldüğünde, ıstılahın nasıl bir çerçeveye 

oturtulması gerektiği iyice önem arz etmek-

tedir. Zira Şia’nın masumiyet teorisinden, 

Hz. Peygamber’in eşlerinin Ehl-i Sünnet’te 

de kavramsal olarak olmasa da uygulama 

alanında hatasız oldukları zımnen kabul 

edilmiş bir durumdur. Hiç şüphesiz bu yo-

rumlamada, ayetin baş ve son kısımlarının 

Hz. Peygamber’in eşlerine hitaplar içermesi 

etkili olmuştur. Zikredilen bu kavram kar-

maşası göz önünde bulundurulduğunda 

ayette geçen Ehl-i Beyt kavramının yetkin 

tanımlamasının gerekliliği anlaşılmaktadır. 

Ayetin İniş Nedeni Hakkındaki 

Aktarımlar

Tefsir literatüründe ayetlerin iniş neden-

lerine dair yapılan çalışmalar bizlere mevzu 

bahis ayetin sebeb-i nüzulu/iniş sebebi hak-

kında bilgi vermektedir. Bu başlık altında 

bunlar incelenmeye çalışılacaktır.
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Önde gelen hadis ravilerinden İbni Ab-

bas, ayetin Hz. Peygamber’in eşlerine has 

bir ayet olduğunu söylemektedir (Hilali-Alu 

Nasr, 1425: 104).2 Urve b. Zübeyr de aynı gö-

rüşü dile getirerek ayetin Hz. Peygamber’in 

eşi Ayşe’nin evinde indiğini aktarmışsa da 

bu aktarım zayıf olarak değerlendirilmiştir 

(Hilali-Alu Nasr, 1425: 105).3 

Hz. Peygamber’in eşlerinden olan 

Ümmü Seleme’den gelen bir başka rivaye-

te göre ise Hz. Peygamber, kızı Fatıma’nın 

evindedir. Fatıma ona bir parça et ile gelmiş 

ve o da kocası Hz. Ali ve çocukları Hz. Hasan 

ve Hz. Hüseyin’i çağırmasını söylemiştir. O 

sırada yanlarında bulunan Ümme Seleme, 

yemek yendikten sonra onlardan ayrılarak 

kendi odasında namaz kılarken bu ayetin 

indiğini belirtmektedir (Hilali-Alu Nasr, 

1425: 105). Aynı olay, Taberanî’nin naklin-

de biraz farklılıklar içermektedir. Buna göre 

2 “İbni Ebi Hatem, Tefsîru Kur’âni’l-Azîm (C.3, s. 
491) eserinde olduğu gibi kendi tefsirinde; İbnu Asa-
kir, Târîhu Dımaşk adlı eserinde (C.73, s. 111) Ali b. 
Harb el-Musulî yoluyla Zeyd b. el-Habbab, Hüseyin 
b. Vakid’ten o da Yezid en-Nehavî’den, o İkrime’den 
o da İbni Abbas’tan bunu nakletmişlerdir. Biz bu ha-
disi Hasen olarak değerlendirdik. İbni Merdiveyh, 
ed-Durru’l-Mensûr C.6, s. 603) eserinde olduğu gibi 
kendi eserinde Said b. Cubeyr yoluyla İbni Abbas’tan 
naklederek bu ayetin Hz. Peygamber eşleri hakkında 
indiğini belirtmiştir. Vahidî, Esbâbu’n-Nüzûl (s. 239) 
ve el-Vasît adlı eserinde (C.3, s. 469-470), Ebi Yahya el-
Hemmani yoluyla Salih b. Musa el-Karşî, o Huseyf ve 
o da Said’ten nakletmiştir. Biz bu aktarımın ise zayıf 
olduğunu savunmaktayız. Zira hem Huseyf ve hem 
de el-Hemmani zayıf kişilerdir (Hilali-Alu Nasr, 1425: 
104). 

3 Zayıf olmasının ana nedeni rivayet zincirinde bulu-
nan Vakıdî’nin yalancı olarak bilinmesidir (Hilali-Alu 
Nasr, 1425: 105).

Hz. Fatıma yine babasının isteğiyle eşi ve 

çocuklarını benzer bir sebepten çağırmıştır. 

Yemek yendikten sonra bu beş şahıs Hz. 

Peygamber’in abası altına girerken, Ümmü 

Seleme odada namaz kılmaktadır. Aktarıma 

göre Hz. Peygamber kendini, kızı, damadı 

ve torunlarını sardığı bu abanın altından sağ 

elini göğe doğru kaldırarak “Ey Allahım! 

Bunlar benim Ehl-i Beytim ve yakınımdır. 

Onlardan kötülüğü gider ve onları tertemiz 

kıl” demiştir. Bunun üzerine Ümmü Sele-

me iki defa “Ey Allah Resulü ben de sizinle 

miyim” şeklinde sormasına rağmen zımnen 

hayır cevabı içeren “sen de hayır üzeresin” 

yanıtını alarak abanın altına alınmamıştır 

(Hilali-Alu Nasr, 1425: 105).4

4 “Hasen olan bu rivayeti Ahmed, Müsned adlı eserin-
de (6/ 292, 296, 298, 304, 305, 323) tahriç etmiştir. İshak 
b. Rahviyye (1874 nolu rivayet), Tirmizi (5/699, 3871 
nolu rivayet), İbni Ebi Şeybe de (12/73, 12153 nolu ri-
vayet) de kendi Müsned çalışmalarında aktarmakta-
dırlar. Taberî Câmiu’l-Beyân adlı eserinde (22/ 6-7), 
Ebu Ya’la ise Müsned eserinde ( 12/ 313, no: 6888, s. 
344, no:6912); İbi Adî el-Kâmil adlı eserinde (5/1917); 
Taberanî, Mu’cemu’l-Kebîr adlı eserinde (3/52-55, 
no: 2662, 2664, 2666, 2668, 23/no: 612, 627, 750, 759, 
769, 770, 771, 773, 779, 780, 783, 939); ed-Dulabî, el-
Kinâ adlı eserinde (2/122); Hâkim (2/416) ve Beyhakî 
de kendi çalışmalarında (2/150); Vahidî, Esbâbu’n-
Nüzûl adlı eserinde (s. 239); Beğevî, Meâlimu’t-Tenzîl 
adlı eserinde (6/351) Ümmü Seleme kanalıyla naklet-
mişlerdir” (Aktaran, Hilali-Alu Nasr, 1425: 106). 
Aktarımın yapıldığı eserde söz konusu hadisin ravi-
lerini içeren bu aktarım zincirinden dolayı Hasen Ha-
dis kategorisi uygun görülmüştür. Buna göre; “adâlet 
şartını taşımakla birlikte, zabt yönünden sahih hadis 
râvîlerinin derecesine ulaşamamış kimselerin mutta-
sıl (kesintisiz) isnatla rivâyet ettikleri, şâz ve illetten 
uzak hadis” ve “râvîsi doğruluk ve emânetle meşhur 
olmakla birlikte, hadisi zabt vasfındaki kusurundan 
dolayı sâhih derecesine ulaşamayan hadis” şeklinde 
tanımlamalar yapılmıştır.
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Yine Ümmü Seleme’den gelen bir baş-

ka aktarım Amr b. Ebi Seleme yoluyla ya-

pılmıştır ve sahih bir senede sahiptir. Buna 

göre, Ahzab suresi 33. ayeti indiğinde Hz. 

Peygamber Ümmü Seleme’nin evindeydi. 

Hz. Fatıma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin’i yanı-

na çağırıp kendini ve onları abasıyla örtüp 

şöyle dedi: “Ey Allahım! Bunlar benim Ehl-i 

Beytimdir. Onlardan her türlü kötülüğü gi-

derip tertemiz kıl!” Bunun üzerine Ümmü 

Seleme -muhtemelen bu makama nail ola-

bilmek veya kendinin de Ehl-i Beyt içerisin-

de olup olmadığını öğrenmek amacıyla- Hz. 

Peygambere “Ey Allah elçisi! Ben de onlarla 

birlikte miyim?” diye sual etmiş ve şu ceva-

bı almıştır: “Sen kendi yerinde (makamın-

dasın) ve hayır üzeresin.”5

İkrime’nin dayandığı çok zayıf olarak 

nitelenen bir aktarıma göre ise, söz konusu 

ayet, başkalarının sandığı gibi Peygamber 

eşleri haricinde kimseyi kapsamamaktadır. 

İkrime bu iddiasını çarşılarda bağırarak bile 

5 “Hadisin bu versiyonunu Tirmizî (5/351, no: 3205) 
ve Taberî (22/7) nakletmiştir.” Aynı hadisi Hz. 
Peygamber’in eşi Ayşe’den Müslim (no: 2424) naklet-
miştir.” (Aktaran, Hilali-Alu Nasr, 1425: 106).

dile getirmekteydi (Hilali-Alu Nasr, 1425: 

107).6

Ebu Said el-Hudrî’den gelen bir nakle 

göre ise, Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: 

“Bu ayet şu beş kişi hakkında inmiştir; Ben, 

Ali, Hasan, Hüseyin ve Fatıma” (Hilali-Alu 

Nasr, 1425: 107).7 Bu nakil de İstiâb müellif-

leri tarafından zayıf kabul edilmiştir. Bunun 

başlıca nedeni Ebu Said el-Hudrî’den nakli 

ilk yapan kişi olan Atiyye el-Avfî’nin, Ehl-i 

Sünnet hadis otoriteleri tarafından rivayet 

6 “İkrime’nin hadisteki yeri hususunda farklı değer-
lendirmeler yapılmıştır. Eyyûb es-Sahtiyânî, Yahyâ 
b. Maîn, Ebü’l-Hasen el-İclî, Ebû Hâtim er-Râzî ve 
Nesâî gibi hadis otoriteleri onun sika olduğunu söy-
lerken Ahmed b. Hanbel hadislerinin delil olarak 
kullanılabileceğini belirtmiş, Buhârî de çevresinde ve 
arkadaşları arasında hadislerine herkesin güvendiği-
ni söylemiştir. Buna karşılık İmam Mâlik’in İkrime’yi 
sika kabul etmediği ve kendisinden hadis alınmama-
sını istediği ileri sürülmüş, Yahyâ b. Saîd el-Ensârî ve 
Muhammed b. Sîrîn’in de onun için yalancı dediği 
nakledilmiştir. Ancak Ebû Hâtim er-Râzî’ye göre bu 
iki zatın İkrime’ye karşı oluşunun sebebi güvensizlik 
değil onun bazı görüşlerini benimsememesidir. Bu 
değerlendirmeler daha sonraki dönemlerde de hadis 
otoriteleri tarafından tartışılmıştır. İbn Hibbân ve İbn 
Adî, hadis imamlarının tereddüt etmeden İkrime’den 
rivayette bulunduklarını, sahih hadisleri derleyen 
müellifl erin onun rivayetlerini eserlerine aldıklarını 
belirtmiştir. Zehebî ise İkrime’nin ilimdeki kişiliğine 
işaret ettikten sonra onun hıfzı sebebiyle değil bazı 
görüşleri yüzünden eleştirildiğini, Hâricîler’in görüş-
lerini benimsemekle suçlandığını kaydetmiştir.” Bkz. 
Tayyar Altıkulaç, “İkrime el-Berberi”, Diyanet İslam 
Ansiklopedisi, C. 22, s. 40-41.

7 “Bu nakli Taberî, Câmi’u’l-Beyân adlı eserinde (22/5) 
tahriç etmiştir. Buna göre, Muhammed b. Müsenna, 
Bekir b. Yahya el-Anzî’den, o Mendel b. Ali’den, o 
Atiyye el-Avfî’den ve o da Ebu Said el-Hudrî’den bu 
nakli gerçekleştirmiştir” (Aktaran, Hilali-Alu Nasr, 
1425: 107).
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ettiği hadisleri karıştıran biri olarak telakki 

edilmiş olmasıdır. Mesele irdelendiğinde 

bunun temel nedeninin Râfızî/Şiî biri ola-

rak tanınmasının çok ama çok etkili olduğu 

anlaşılmaktadır. Mesela Buharî, “Târîhu’s-

Sağîr” adlı eserinde Kufelilerin, “Size iki 

ağır emanet bırakıyorum; Allah’ın kitabı 

ve itretim Ehl-i Beytim” hadislerine benzer 

hadisler uydurduğunu zikretmiştir. Sacî ise 

“Tehzîbu’t-Tehzîb” adlı eserinde bu şahsın 

Hz. Ali sevgisini herkesin önüne geçirdi-

ğini ifade etmiştir. İbni Adî ise “el-Kâmil” 

adlı eserinde hadis rivayetinde zayıf olma-

sına rağmen, naklettiği hadisleri yazığını 

belirterek,8 birçok sika9 ravinin ondan nakil-

ler yaptığını aktardıktan sonra, Atiyye’nin 

Kufe’nin Şiîlerinden biri olarak bilindiğini 

kaydetmiştir. Ehl-i Sünnet’in önde gelen ha-

dis âlimi İbni Hacer de “et-Takrîb” adlı ese-

rinde Atiyye’yi hadis uyduran bir Şiî olarak 

tanımlamaktan geri kalmamıştır.10

Buna mukabil, Şiî ulema ise Atiyye’yi 

sika/güvenilir bir ravi olarak değerlendir-

mişlerdir. Bunların önde gelenlerinden olan 

Muhakkık el-Kummî, “el-Kinâ ve’l-Elkâb” 

adlı eserinde onun güvenilir hadis ricâlinden 

addetmektedir. Hz. Ali’nin faziletlerine dair 

de rivayetler nakletmesinin yanı sıra Atiyye, 

Kerbela hadisesinden sonra Hz. Hüseyin’in 

8 Atiyye el-Avfî’nin naklettiği hadisleri yazdığını di-
ğer birçok Ehl-i Sünnet uleması da belirtmektedir.

9 Hadis râvilerinde aranan şartlardan biri; adâlet ve 
zabt sıfatlarını taşıyan güvenilir râvi.

10 Ehl-i Sünnetin önde gelen Hadis ulemasının Atiy-
ye hakkında toplu değerlendirmesi için bkz. http://
www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1292 
05.11.2015

kabrini Cabir b. Abdullah el-Ensarî ile bir-

likte ziyaret eden ilk kişilerdendir. Kummî 

onun bir de beş fasikülden oluşan bir tefsire 

sahip olduğu kaydını düşmüştür. Verdiği 

bilgilerden bir diğeri de onun Haccac b. Yu-

suf es-Sekafî’nin emriyle Hz. Ali’ye sövmeye 

zorlandığı ve bunu yapmayınca da işkence-

ye maruz bırakıldığı yönündedir.11 İki ekol 

aynı hadis ravisine farklı bakış açılarıyla 

yaklaşmışlardır. Ancak burada dikkat çekici 

husus, Atiyye’nin cerh edilmesindeki12 te-

mel faktörün bir Şiî olmasıdır. Bu hususiyeti 

dolayısıyla onun rivayet ettiği hadisleri ka-

rıştırdığı söylenmiş ve Hz. Ali sevgisini her-

kesten öte olduğu vurgulanmıştır. Hz. Ali 

sevgisinin bu denli vurgu yapılarak özellik-

le belirtilmesi onun diğer sahabeler hakkın-

da pek müspet düşüncelere sahip olmadığı 

kanaatini uyandırmak için yapılmış olduğu 

düşünülebilse de, zikredilen özellikleri bile 

Atiyye’nin cerh edilmesi için geçerli neden-

ler olarak sayılmış görünmektedir. 

11 Şiî ulemanın Atiyye hakkındaki görüşleri için 
bkz. http://www.alhodacenter.org/ashora/loadq.
php?id=2625&cat=83 05.11.2015. burada yer veri-
len bilgiler arasında şu da yer alır: Ebu Cafer et-
Taberî “Zeylu’l-Müzeyyil” adlı eserinde onun Sa’d b. 
Cünade’nin oğlu olduğunu ve Sa’d’ın da Kufe’de Hz. 
Ali’ye gelip bir oğul sahip olduğunu haber vermiş ve 
kendisinden bir isim takmasını istemiştir. Bunun üze-
rine Hz. Ali “bu Allah’ın sana bir atiyyesi/vergisidir; 
sen de onun adını Atiyye koy!” dediği de kaydedil-
miştir.

12 Günahkârlık, tedlis (karıştırıcılık), yalancılık gibi 
sebeplerle bir râvinin, hadis mütehassısları tarafından 
rivayetlerinin reddedilmesi, ravinin adalet ve zapt yö-
nünden eksikliklerini, zaafl arını tespit etmek, rivayet-
lerini iyice tetkik etmek, râviyi, rivâyetin sıhhat ve de-
ğerine te’sir edecek noksan sıfatlara nispet etmektir. 
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“es-Sahîhu’l-Müsned min Esbâbi’n-

Nüzul” adlı eserde İbni Kesir’in tefsirine at-

fen, yukarıda da zikredilen İkrime rivayeti 

verilerek, diğer rivayetler hiçbir şekilde ele 

alınmamıştır (el-Vadiî, 1425/2004:187).

Vahidî’nin ayet hakkında verdiği iniş 

sebeplerinde hem Ümme Seleme’den gelen 

ve bu ayetin Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hz. 

Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin hakkında 

indiğini gösteren ve hem de İkrime’nin ayeti 

Peygamber eşlerine has kılan rivayetleri ak-

tarılmıştır (el-Vahidî, 1411/1991: 368-370).

Ayetin iniş sebebine değinmeyen 

çalışmalar da bulunmaktadır. Uleyvî 

(1404), Salim Hüseyin (1419/1999), Suyutî 

(2002/1422), Humeydan (1999/1420), 

Askalanî (2002/1422), el-Mezînî (1427) bu 

çalışmalar arasında zikredilebilir.

Tathîr ayetinin iniş sebebine ilişkin ola-

rak şu tespitleri yapmak mümkündür: Mev-

zu bahis edilen ayete dair iniş sebebi olarak 

iki ana aktarım bulunmaktadır. Bunların 

biri Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hz. Fatıma, 

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin hakkında indi-

ğini, diğeri de İkrime’nin ayeti Peygamber 

eşlerine münhasır kılan aktarımlardır. İlk 

aktarıma dair mevcut eleştirilerin rivayet 

zincirinde bulunan Atiyye’den dolayı ya-

pıldığını yukarıda aktarmaya çalışmıştı. 

İkreme’nin aktarımı da çok zayıf olarak de-

ğerlendirilmektedir. Bunun nedeni ise bu 

aktarımı yapanlar arasında İbni Hamid’in 

bulunmasıdır. Bu şahıs, yalancılıkla itham 

edilen biriydi (Hilali-Alu Nasr, 1425: 107).

Bu çekincelere rağmen her iki aktarımın 

Ahzâb 33. ayetinin tümünü değil tathîr/

temizleme kısmını içermesi bizce üzerinde 

durulması gereken asıl mevzudur. Zira aye-

tin tefsirlerinde de üzerinde durulacağı gibi, 

başı ve sonu direkt olarak peygamber eşleri-

ne hitabı içeren cümleler müennes/dişil za-

mirlerle ifade bulmuşken, orta kısmında yer 

alan tathîr bölümü ise müzekker/eril zamir-

le gelmiştir. Böyle bir durumda gündeme iki 

soru gelmektedir: ı) Yukarıdaki iniş sebebi-

ne dair aktarımlar, neden Ahzab 33. aye-

tinin tüm cümleleri değil de sadece tathîr 

ayeti olarak bilinen kısmını içermektedir? 

ıı) Peygamber eşleri müzekker/eril zamirle 

muhatap alınmayacaklarına göre ayetin, er-

keklerin çoğunlukta olduğu Ümmü Seleme 

aktarımı mı daha güvenilir?

Bize göre Atiyye’nin hiçbir surette hiç-

bir rical kitabında yalancılıkla itham edilme-

miş olması onun yalancı olarak tanınan İbni 

Hamid’e nispeten daha güvenilir kılmakta-

dır. Bu da ayetin Hz. Peygamber’in eşleri 

değil, Hz. Peygamber, Hz. Ali, Hz. Fatıma, 

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin hakkında indi-

ğini kabul edilmesi gerektiğine, en azından 

bu kabulün daha sıhhatli olduğu kanaati-

ne götürmektedir. Nitekim ayet içerisinde-

ki Arapça gramer kaideleri de bu kabulü 

destekler mahiyettedir. Bu durumda aye-

tin Ehl-i Sünnet ve Şiî tefsirlerde ne şekilde 

açıklandığına bakmak yerinde olacaktır. 



150

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Ehl-i Sünnet Tefsirlerinde Tathîr 

Ayetinin Ele Alınışı

Bu başlık altında ayetin hem Ehl-i Sün-

net tefsir literatüründe ne şekilde ele alındı-

ğı incelenmeye çalışılmış ve bu çalışmalar-

daki yorumlara yer verilmiştir. Ehl-i Sünnet 

tefsir çalışmalarından birçok tefsirden hare-

ketle adı geçen ekolünün Ehl-i Beyt kavra-

mını nasıl anlamlandırıp sınırladığı etrafl ıca 

irdelenmeye çalışılmıştır. Temel hedef, Ehl-i 

Sünnet’in Ehl-i Beyt kavramını izah etmede 

Şiî ekolden farklılıklarını ve temellendirme-

lerini ortaya koymaktır.13

Tefsir çalışmalarından birinin müelli-

fi  olan Firuz Abadî, kendi tefsirinde ayette 

geçen “er-rics” tabirinden kastedilen şeyin 

“ism”, yani pislik olduğunu belirtmiş, Ehl-i 

Beyt için, “nübüvvet Ehl-i Beyti” gibi muğlak 

bir açıklama getirmiş, “sizi tertemiz kılmak 

ister” ifadesine de “yani sizi günahlardan 

temizlemek ister” izahını getirmiştir (Firuz 

Abadî: Tefsîru’l-Kurân). “er-Rics” tabirinin 

“ism” anlamına geldiğini Semerkandî de 

belirtmiş, Ehl-i Beyt için herhangi bir ta-

nımlama yapmamıştır. Ancak ayetin başta 

ve sonda müennes/dişil zamir kullanırken 

bu bölümde müzekker/eril zamir kullanıl-

masını Ehl-i Beyt kavramının her iki zami-

13 Hem Sünni ve hem de Şiî tefsir kaynaklarına şu ad-
resten ulaşılmıştır: http://www.altafsir.com/Tafasir.
asp?tMadhNo=2&tTafsirNo=10&tSoraNo=33&tAya
hNo=33&tDisplay=yes&UserProfi le=0&LanguageId
=1 09.11.2015. Metin içinde Tefsir’in müellifi nin adı 
verilerek site içerisinde hangi tefsirden istifade edildi-
ği gösterilmiştir. Ayrıca kaynakça da görünür olması 
açısından tefsir çalışmalarının ve müellifl erinin adı 
ayrı ayrı zikredilmiştir.

ri alabileceğine bağlamıştır (Semerkandî: 

Bahru’l-Ulûm). Maverdî de kendi tefsirinde 

konuyu maddeler halinde izah etmeye ça-

lışmıştır. Buna göre “er-rics” tabiri için altı 

ihtimal (ism, şirk, şeytan, her türlü masiyet, 

şek, pislik) zikretmiştir. Ehl-i Beyt kavramı-

na dair de üç görüşün olduğunu belirten 

Maverdî, birinci görüşü Ebu Said el-Hudrî, 

Enes b. Malik ve Hz. Peygamber’in eşlerin-

den olan Ayşe ve Ümmü Seleme’den gelen 

rivayetlere dayanarak Hz. Hz. Ali, Hz. Fatı-

ma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin olarak tahdit 

etmiştir. İbni Abbas ve İkrime’ye atfen sun-

duğu ikinci görüşe göre ise bu kavram sade-

ce Hz. Peygamber’in eşlerini kapsamakta-

dır. Dahhâk’ın görüşü olarak sunduğu son 

yorum ise önceki iki yorumu kuşatıcı mahi-

yettedir (Maverdî: en-Nüket ve’l-Uyûn).

el-Beğavî, ilgili ayetin tefsirinde “er-rics” 

tabirini şeytan işi, Allah’ın rızasının bulun-

madığı eylem olarak açıklamış ve bu yoru-

mu İbni Abbas’a dayandırmıştır. Katade’ye 

dayandırdığı yorum göre ise bu kavram 

şüphe anlamına gelmektedir. Ehl-i Beyt’in 

kimlerden müteşekkil olduğuna dair verdiği 

malumata bakıldığında, Ebu Said el-Hudrî, 

Mücahid ve Katade’nin de içinde bulundu-

ğu tâbiînden bir takım kişilerin bu kavram 

içerisinde sadece Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. 

Hasan ve Hz. Hüseyin’i dâhil ettiği şeklin-

dedir. Bunu destekler mahiyette de yukarıda 

Ümmü Seleme’den rivayet edilen Kisa hadi-

si aktarımı Hz. Peygamber’in eşi Ayşe’den 

gelen bir nakil sunmuştur. Bunun yanında 

Ümmü Seleme’den gelen aktarımı da, sonu 

değişik olmakla birlikte, nakletmiştir. Buna 
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göre Ümmü Seleme “Ey Allah’ın elçisi! Ben 

ehlinden değil miyim?” diye sorduğunda, 

Hz. Peygamber “evet, ehlimdensin” cevabı-

nı vermiştir. el-Beğavî, Ehl-i Beyt’in kimler 

olduğu hususunda Zeyd b. Erkam’ın görü-

şünü de aktarmıştır. Zeyd’in görüşüne göre 

Ehl-i Beyt’ten murat, sadaka alması haram 

edilmiş olan Hz. Ali, Akil, Cafer ve Abbas 

soyudur (el-Beğavî: Meâlimu’t-Tenzîl).

İbni Atiyye’nin telif ettiği, bir başka 

Ehl-i Sünnet tefsirinde Ehl-i Beyt’in kimler 

olduğu hususunun ihtilafl ı bir mesele oldu-

ğuna dikkat çekilmiştir. O da Mekatil, İk-

rime ve İbni Abbas’ın bu çerçeveye sadece 

Hz. Peygamber’in eşlerini dâhil ettiklerini 

ifade etmiş ve hiçbir erkeğin bu kavram içe-

risinde gösterilemeyeceğini aktarmıştır. Ona 

göre referans olarak gösterdiği kişiler, Ehl-i 

Beyt’ten kast edilen anlamı, ev halkı olarak 

anlamıştır. İbni Atiyye cumhur, yani ulema-

nın çoğunluğunun ise bu kavram içerisine 

sadece Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve 

Hz. Hüseyin’i kattıklarını belirtmiştir. Bunu 

destekler nitelikte Ebu Said el-Hudrî’den 

nakledilen hadisi aktardıktan sonra da cum-

hur ulemanın bu görüşlerini, ifadedeki za-

mirlerin ayetin baş ve sonundaki gibi mü-

ennes/dişil gelmemiş olmasına dayandırdı-

ğını belirtir. İbni Atiyye, burada Kadı Ebu 

Muhammed’in görüşüne de yer verir. Bu 

yoruma göre, her ne kadar ayetin zamirleri 

buna uygun olmasa da baş ve sondaki hitap 

eşlere olduğundan onları Ehl-i Beyt daire-

sinde kabul etmek gerekmektedir. Ayrıca, 

Ümmü Seleme’den gelen rivayet “Hayır 

sen ehlimden değilsin ama hayır üzeresin” 

şekliyle verilmiş, Salebî’nin görüşüne de 

yer verilerek Ehl-i Beyt’ten kastedilenin ne-

sep olduğu aktarılmış; buna binaen de Ab-

bas ve Hz. Peygamber’in diğer amcaları ve 

bunların çocuklarının Ehl-i Beyt’ten olduğu 

belirtilmiştir. Son olarak, Zeyd b. Erkam’ın 

da benzer bir yorum getirdiği belirtilmiştir 

(İbni Atiyye: el-Muharreu’l-Vecîz fî Tefsîri’l-

Kitâbi’l-Azîz).

İbni Cevzî’nin tefsirinde de Ehl-i Beyt’in 

kapsamına göre üç kategoride değerlendiri-

lebileceği üzerinde durulmuştur. İlk ihti-

mal Hz. Peygamber’in eşlerinin kastedilmiş 

olmasıdır; zira ayetin tamamı göz önünde 

bulundurulduğunda ayetin baş ve sonun-

daki müennes/dişil fi ller ile geçen hitabın 

onlara mahsus olduğu anlaşılmaktadır. Zira 

Hz. Peygamber’in evinde olanlar onun eş-

lerinden başkası değildi. İbni Cevzî de bu 

görüşü Said b. Cübeyr’in İbni Abbas’tan ri-

vayet ettiğini belirtmiş; İkrime, İbni Saib ve 

Mekatil’in de bunu savunduğunu dile getir-

miştir. Bu yoruma ise itiraz edildiğini ve iti-

razın zamirlerin uyuşmamasından kaynak-

lı bir reddiye olduğunu zikretmiştir. İbni 

Cevzî, Hz. Peygamber’in de Ehl-i Beyt’ten 

olması hasebiyle müennes/dişil zamirler 

arasında bırakılarak ayette kullanılan Ehl-i 

Beyt tabirinin, müzekker/eril zamir kulla-

nılarak Arapça gramerinde erkek nüfusun, 

kadın nüfusa oranla az olmasına rağmen, 

eril zamirin hepsini kuşatacak şekilde teş-

mil edilebilmesine bağlamış ve meseleyi 

kendince bu şekilde çözmeye çalışmıştır. Bir 

başka yoruma göre Ehl-i Beyt’in sadece Hz. 

Peygamber, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan 
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ve Hz. Hüseyin’den müteşekkil olduğuna 

değinen İbni Cevzi, Ebu Said el-Hudrî’nin 

bunu, Hz. Peygamber’in eşlerinden Ayşe, 

Ümmü Seleme ve ayrıca Enes b. Malik gibi 

başkalarından rivayet ettiğinden bahset-

miştir. Son olarak bir üçüncü görüşün daha 

mevcut olduğunu belirten müellif, Dahhak 

ve Zeccac’ın da bu görüşte olduğunu aktar-

mıştır. Buna göre, Hz. Peygamber’in eşlerini 

ve hem de ehli sayılan diğer kişileri kapsadı-

ğı ifade edilmiştir (İbni Cevzî: Zâdu’l-Mesîr 

fî İlmi’t-Tefsîr). 

İbni Abdüsselam da her üç görüşe 

çok özet bir şekilde hiçbir rivayet aktarımı 

yapmadan değinmiştir (İbni Abdüsselam: 

Tefsîru Tefsîri’l-Kurân). Nesefî ise zamir-

lerden hareketle hem Hz. Peygamber’in 

tüm eşlerinin ve hem de diğer ehlinin bu 

kapsamda olduğunu savunmuştur (Nesefî: 

Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl). el-

Hazin de tefsirinde iki görüş zikrederek 

Said b. Cübeyr’in İbni Abbas’tan rivayetine 

binaen Ehl-i Beyt kavramıyla kastedilenle-

rin Hz. Peygamber eşleri olabileceği gibi; 

Ebu Said el-Hudrî’den nakledilen hadise 

dayanarak da Ehl-i Beyt’in Hz. Ali, Hz. Fatı-

ma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i kapsadığı-

nı ifade etmiştir. Bu konuda Ümmü Seleme 

ve Ayşe’den nakledilen hadisleri de verip, 

hadis literatürünün önde gelen isimlerinden 

Tirmizi’nin Ümmü Seleme rivayetine sahih, 

Ayşe rivayetine de hasen dediğini kaydet-

miştir. Bu açıklamalardan sonra da Zeyd b. 

Erkam’ın yukarıda işaret edilen yorumuna 

yer vermiştir (el-Hazin: Tefsîru Lübâbu’t-

Te’vîl).

Ebu Hayyan’ın tefsirinde de tüm görüş-

ler benzer şekilde nakledilmiş ve herhangi 

ilave bir yorum yapılmamıştır (Ebu Hay-

yan: el-Bahru’l-Muhît). Salebî de bu tartış-

maları özet bir şekilde aktarmış ve hitabın 

siyak ve sibakına bakarak Hz. Peygamber 

eşlerinin de Ehl-i Beyt içerisinde değerlen-

dirilmesi gerektiğini savunmuştur (Salebî: 

el-Cevâhiru’l-Hisân fî Tefsıri’l-Kur’ân). İbni 

Adil de kavram hakkındaki görüşleri zikre-

derek konuyu iyi bir analize tabi tutmamış-

tır (İbni Adil: Tefsîru el-Lübâb fî Ulûmi’l-

Kitâb). el-Bukaî ise hiçbir tartışmaya gir-

meksizin Hz. Peygamber’in tüm yakınlarını 

hatta kölelerini bile Ehl-i Beyt dairesine dâhil 

etmiştir (el-Bukaî: Tefsîru Nazmi’d-Dürer fî 

Tenâsubi Âyâti ve’s-Suver).

Sadece tefsir değil birçok ilmî sahada te-

lif eserleri bulunan Suyutî, kavramın kapsa-

mına dair yapılan tartışmaları ayrıntılarıyla 

verdikten sonra konuya dair tüm rivayetle-

re tefsirinde yer vermiştir. Yukarıda zikre-

dilen çalışmalardan farklı olarak ayetin Hz. 

Peygamber tarafından bazı uygulamalarına 

yer vermiştir. Buna göre Hz. Peygamber; 

Hz. Ali ve Fatıma’nın evinin yanından kırk 

gün geçerek bu ayeti okumuştur. Aktardığı 

benzer bir örnek uygulamada Hz. Peygam-

ber, her öğle namazından önce Hz. Ali’nin 

kapısı önünde durarak “haydi namaza, hay-

di namaza” şeklinde nida edip tathîr ayetini 

okumuştur (es-Suyutî: ed-Dürru’l-Mensûr 

fi ’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr).

Ebu’s-Suud söz konusu tartışmayı li-

teratürü aktararak yapmamış, kavramın 
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Şia’nın zannettiği gibi sadece Hz. Ali, Hz. 

Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e mahsus 

kılınamayacağına bu ayetin delil teşkil ettiği 

yorumunu yapmıştır (Ebu’s-Suud: İrşâdu’l-

Akli’s-Selîm Mezâya’l-Kitabi’l-Kerîm).

el-Gırnatî de Ehl-i Beyt’in kimler oldu-

ğuna dair Hz. Peygamber’in eşleri ve amcası 

Abbas gibi akrabaları yorumlarının yapıldı-

ğını ve sadakanın kendilerine haram olan 

kişileri kuşattığını belirtmiş rivayetlerden 

de sadece bu ayetin Hz. Peygamber, Hz. Ali, 

Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin hak-

kında nazil olduğunu aktarıp diğer yorum-

lara yer vermemiştir (el-Gırnatî: et-Teshîl li 

Ulûmi’t-Tenzîl).

Allâme Savî, Celâleyen tefsiri üzerine 

yazdığı şerhte meseleyi kısa bir şekilde ele 

alan müfessirlerdendir. Kendisi Ehl-i Beyt 

kavramını Hz. Peygamber’in tüm zürriye-

ti olarak değerlendirmiştir (Allâme Savî: 

Hâşiyetu alâ Tefsîri Celâleyn).

İmam Taberanî konuyu derinlemesine 

irdeleyerek tartışmalara yer vermeyi tercih 

etmeyenlerdendir. Buna rağmen İkrime ve 

Ümmü Seleme rivayetlerini birer nakille ak-

tarmayı da ihmal etmemiştir. Yalnız Ümmü 

Seleme naklinde dikkat çeken küçük bir fark 

bulunmaktadır. Buna göre Ümmü Seleme 

önceki rivayetlerde geçtiği üzere Hz. Pey-

gamber, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve 

Hz. Hüseyin’i aba altına alıp onlar hakkında 

“bunlar benim Ehl-i Beyt’imdir. Onlardan 

her türlü kötülük ve günahı gider” dediğin-

de Ümmü Seleme de girmek için izin istemiş, 

ancak kendisine dua bittikten sonra izin ve-

rilmiştir (İmam Taberanî: Tefsîru’l-Kebîr). 

Meşhur müfessir er-Razî ise, belki de 

çalışması dirayet tefsiri özelliği taşıdığı 

için, hadisleri hiçbir surette nakletmemiştir. 

Ayette geçen müennes/dişil ve müzekker/

eril değişimini de ayetin latif bir nükte-

si olarak değerlendirmiş ve bu şekilde Hz. 

Peygamber’in erkek yakınlarının da buna 

dâhil olduğunu belirtmiştir. Buna bağlı ola-

rak en geçerli görüşün, Hz. Peygamber’in 

eşleri yanında Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in 

de Ehl-i Beyt içerisinde değerlendirmesi ge-

rektiğine değinerek bu şekilde bir yorum 

yapmıştır (er-Razî, 1401/1981:210).

el-Matridî ise ayet için yapılan tartış-

maları vermeye başlarken tathîr ayetinin 

Ahzâb 33. ayetinden kopuk bir şekilde de-

ğerlendirilmesi gerektiğini savunanların 

bulunduğunu ve bunların Râfızîler/Şia 

olduğunu belirtmiştir. Bu kişilerin Ümmü 

Seleme’den gelen rivayet haricinde başka 

delillere dayanarak bu yorumu yaptıkları-

nı ifade edip, bu delilleri çürütmeye çalış-

mıştır. Bu rivayette Hz. Peygamber’in ona 

“sen de ehlimdensin” demesi, söz konusu 

rivayet üzerinden Peygamber eşlerinin Ehl-i 

Beyt dışında tutulmasının yanlış olduğuna 

işaret etmiştir. Hz. Peygamber’in torunu -ve 

Ümmü Seleme rivayetine göre ayetin ken-

disi hakkında indiği beş kişiden biri- olan 

Hasan’ın, Kufe’deki sözlerinin de Peygam-

ber eşlerini Ehl-i Beyt kavramının kapsamı 

dışında tutmak için kullanılan bir diğer ar-

güman olarak zikretmiştir. Buna göre Hz. 
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Peygamber’in torunu Hz. Hasan, “Ey Kufe 

ehli! Bizler hakkında Allah’tan korkun ki 

bizler, Allah’ın ‘Ey Ehl-i Beyt! Şüphesiz Al-

lah, (tekvini iradeyle) sadece sizden her tür-

lü pisliği gidermek ve sizi tertemiz kılmak 

ister’ buyurduğu kimseleriz” demiştir. Bun-

ların haricinde, Râfızılerin iddia ettiği gibi, 

tathîr bölümünün ayetin ilk ve son kısmıyla 

bulunan zamir farklılıkları yüzünden, bü-

tünlüğünün birbirinden koparılarak değer-

lendirilmesinin yanlış olduğunun da altını 

çizmiştir. Müellife göre Râfızıler, sakaleyn/

iki ağır emenat hadisini de yine bu bağlam-

da yanlış bir şekilde kendilerine bir mesnet 

edinmiştir. Bu hadiste Hz. Peygamber “Size 

iki ağır emanet bırakıyorum; Allah’ın kitabı 

ve itretim olan Ehl-i Beytim. Bu ikisine bir 

arada sıkı sıkıya bağlandığınız müddetçe 

asla Müellife göre düşmeyeceksiniz” bu-

yurmuştur. Râfızıler, bu hadisten hareketle 

Ehl-i Beyt’in sadece yukarıda da değinilen 

beş kişiden ibaret olduğunda ısrar etmek-

tedir. Oysa adı geçen müfessir, bu hadiste 

yer alan “itretim Ehl-i Beytim” ifadesinin, 

“sünnetim” şeklinde tevil edilebileceğini 

ve bunun da Arapça kurallar çerçevesinde 

mümkün olduğunu belirtmiştir (el-Matridî: 

Tefsîru Te’vîlâti Ehli’s-Sünne).

el-Kasımî, tartışmalara kısa da olsa yer 

veren Ehl-i Sünnet müfessirlerindendir. İbni 

Kesir’in, İkrime’nin görüşlerini vermenin 

yanında, ayetin sadece Hz. Peygamber’in 

eşlerini kapsadığını kabul etmez ve anlamı-

nın Ümmü Seleme’den gelen Hz. Ali, Hz. 

Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in de 

Ehl-i Beyt’ten kapsamış olduğunu vurgula-

mıştır. Müellif, İbni Kesir’in bu hadise göre 

ayete anlam yüklememesinin sebebi olarak 

da şeyheynin, yani Buhari ve Müslim’in bu 

hadisi sahih olarak kabul etmemesiyle ilişki-

lendirmiştir. Son olarak da Zeyd b. Erkam’ın 

rivayetine yer vererek ayetin sahip olabile-

ceği kapsamın ne kadar genişletilebileceği-

ne dikkat çekmiştir (Muhammed Cemaled-

din el-Kasımî: Mehâsinu’t-Te’vîl).

Ebi Zemnin’e baktığmızda ise, söz ko-

nusu ayetin tefsirinde Yunus b. Ebi İshak’ın 

rivayetini aktararak Hz. Peygamber’in sa-

bah namazında Ali ve Fatıma evi önünde bu 

ayeti tilavet ettiğini belirtmiştir (Ebi Zem-

nin: Tefsîru Kurâni’l-Azîz).

SONUÇ

Ehl-i Beyt’in fazilet ve üstünlüğüne 

doğrudan veya dolaylı olarak temas eden 

âyetler bulunmaktadır. Ayrıca, hadis litera-

türünde de Ehl-i Beyt’in sevilmesi istenmiş 

ve bu konuda Hz. Peygamber’i sevmenin 

bir gereği olduğuna değinilmiştir. Bu ayet 

ve hadislerin mevcudiyetine rağmen Ehl-i 

Beyt’in kimler olduğu, bu kapsama kimlerin 

teşmil edilmesi gerektiği hususunda geniş 

bir tartışma bulunmaktadır. Bu çalışmada 

bu tartışmaların sadece bir ekole (Ehl-i Sün-

net ve’l-Cemâat’e) mensup uleması tarafın-

dan konu etrafında şekillenen argümanları-

na yer verildi. Bu yapılırken söz konusu tar-

tışmanın Ehl-i Beyt hakkındaki ayetlerden 

biri olan Ahzâb suresinin 33. ayeti üzerine 

yapılan tefsirler göz önünde bulunduruldu. 

Tartışmaların aktarımında daha sağlıklı bir 
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perspektifi n sağlanması için yine aynı eko-

le mensup esbâbu’n-nüzûl literatürünün 

en önde gelen çalışmalarından, söz konusu 

ayetin iniş sebebine dair nakledilen rivayet-

ler aktarılıp bunların değerlendirmelerine 

yer verildi.

Tüm bunlar yapıldıktan sonra şu netice-

ler elde edildi: Esbâbu’n-nüzûl literatürün-

de söz konusu ayetin iniş sebeplerine dair 

verilen bilgilerde ayetin sadece tathîr ayeti 

olarak bilinen kısmı zikredilmektedir. Kla-

sik anlamda ifade edeceğimiz ayet tanımla-

masıyla 33. ayetin tamamını zikreden iniş 

sebebi yoktur. Mevcut iniş sebepleri, klasik 

anlamdaki ayetin baş ve sonunu değil, sa-

dece müzekker/eril zamir ifadenin geçti-

ği cümleyi, yani tathir ayeti olarak bilinen 

kısmını kapsamaktadır. Bu durumu, Hz. 

Peygamber eşlerini ihtiva eden rivayetlerle 

değerlendirdiğimizde ortada bir çelişkinin 

olduğu görülmektedir. Üstelik Hz. Pey-

gamber eşlerinin de Ehl-i Beyt kapsamında 

olduğunu, bununda ötesinde İkreme’nin 

iddiasında olduğu gibi, bu ayetin sırf onlar 

hakkında indiğini savunmak da muğlak bir 

yoruma alan tanımaktadır. Zira söz konusu 

rivayetler haricinde Ümmü Seleme’nin riva-

yeti gibi rivayetler, Hz. Peygamber’in şah-

sından direkt olarak yapılmış değildir. İbni 

Abbas, İkrime vb. şahısların bu ayetin Hz. 

Peygamber’in eşleri hakkında indiğine dair 

aktarımlar ise, bu şahısların yorumları/tef-

sirleridir.

Tüm bunlar bir tarafa el-İhtisâb müel-

lifl erinin ortaya koyduğu gibi, ayetin iniş 

sebebi hakkında aktarılan rivayetlerin de-

ğerlendirilmesi yapıldığı zaman, iniş sebebi 

olarak aktarılan rivayetlerin Ehl-i Sünnet 

hadis metodolojisine göre, sıhhat derecele-

rinin sıkıntılı olduğu ortaya çıkmaktadır. O 

halde ayetin iniş nedeni göz önüne alınarak 

kimler hakkında indiği ve Ehl-i Beyt’in kap-

samının buna göre belirleneceği bir durum, 

Ehl-i Sünnet ekolü açısından pek de sağlam 

bir metot olmayacaktır. Çalışmanın metodu 

haricinde olmakla birlikte, fıkhi olarak Ha-

nefi  ve Maliki mezhebine göre Haşimoğul-

larının zevceleri Âl-i Muhammed kapsamı-

na dâhil değildir.
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EKLER
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da bu rivayetlerin kaynaklarını ve sıhhat derecesini de içermektedir.
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ÇEPNİLER VE ÇEPNİ AĞZI

CHEPNIES AND CHEPNI DIALECT

Zeynep ŞİMŞEK UMAÇ1

ÖZ

Bu makalede Oğuzların boy yapısına ait 

kimliklerini koruyan Çepni boyu hakkında 

genel bilgiler verildikten sonra, etnik yapıya 

bağlı tarihî ağız özelliklerinin korunduğu 

ve korunmadığı şartlar incelenmiştir. Tespit 

edilen tarihî Çepni ağzının hangi verilere 

dayanılarak tespit edildiği ortaya konmaya 

çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çepni Boyu, Etnik 

Yapı, Ağız. 

ABSTRACT

In this article fi rstly, general informa-

tion is given on Chepni tribe and then the 

conditions in which the historical dialects al-

lied with ethnic structure has preserved and 

in which not preserved were investigated. It 

Makale geliş tarihi: 28.10.2015 • Makale kabul tarihi: 30.11.2015 

1 Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 

describes how the information is determined 

about historical Chepni Dialects.

Keywords: Chepni Tribe, Ethnic Struc-

ture, Dialect. 

1. GİRİŞ

Anadolu’nun Türkleşmesinde en büyük 

rolü oynayan Oğuzların boy teşkilatlanması, 

Osmanlı’nın devlet ve daha sonra da impa-

ratorluk olma sürecinde tamamen değişmiş, 

Oğuzlara ait bu boy adları unutulup yerini 

yeni yaşam koşullarına bağlı adlandırmala-

ra bırakmıştır. Bu süreçleri hep beraber ya-

şayan Oğuz unsurlar içinde Çepnilerin du-

rumu farklılık arz etmektedir. Çepni adını, 

anlamını bilerek, bir boy birliği olduğunun 

farkında olarak nesilden nesile taşıyan bu 

topluluk; inançları, kültürleri, folklorlarıyla 

pek çok araştırmacının dikkatini çekmiştir. 

Biz de Prof. Dr. Gürer Gülsevin danışman-

lığında, 2011 yılında tamamlanan “Çepni 

Ağzı” adlı doktora tezimizde bu boyun ken-

dine özgü ağız özelliklerini tespit etmeye 

çalıştık. 
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Tezimizi hazırlarken ağız incelemelerin-

de önemli yeri olan tarihi süreçlere, coğrafi  

dağılım ve inanç konusuna da değinmemiz 

gerekli olmuştur.

Bu çalışmada önce Çepniler ve Çepni 

boyunun tarihi ile ilgili bilgi verilecek daha 

sonra tespit edilen Çepni yerleşim yerlerinin 

listesi verilecek ve “Çepni Ağzı nedir?, “Et-

nik yapıya dayalı ayırt edici bir ağzın varlı-

ğından söz edebilir miyiz?”, “Böyle bir ağız 

varsa nerede kullanılmaktadır?” sorularının 

cevabını bulmak üzere yola çıkılan tezimizin 

sonuçları paylaşılacaktır. Makalenin sonun-

da Çepni boyunun ağız özelliklerini yansıt-

tığını düşündüğümüz metinlerden örnekler 

verilmiştir.

2. ÇEPNİ BOYU

Çepni adına ilk olarak Divanu Lügati’t-

Türk’te rastlarız. Oğuz maddesinde, Oğuz-

ların yirmi iki bölük olduğu bilgisi veril-

dikten sonra, bu boyların neler olduğu ve 

belgeleri yani damgaları sırayla verilmiştir. 

Çepni boyu bu boylar arasında yirmi birinci 

sırada sayılmıştır (Atalay 1998: 58).

Reşideddin Oğuznâmesi’nde de 

Oğuz’dan sonra yerine geçen Kün Han za-

manında Bilge Irkıl Hoca’nın tavsiyesiyle 

gelecekte ortaya çıkacak karmaşanın önlen-

mesi amacıyla Kün Han’ın ve beş kardeşiyle 

bunların oğullarının rütbeleri, meslekleri ve 

adlarının kararlaştırılması anlatılır. Oğuz’un 

üç büyük oğlu Bozoklar, diğer üç oğlu da 

Üçoklar diye adlandırılmıştır. Üçoklar’dan 

Kök Han’ın dördüncü yani en küçük oğlu 

Çepni’dir. “Yağı olan her yerde durmayıp 

savaşan” lakabıyla anılan Çepni’nin ongunu 

sunkurdur. Ülüşü sol karı yağrındır (Togan 

1982: 49-52).

Ebulgazi Bahadır Han’ın yazmış oldu-

ğu Şecere-i Terâkime adlı eserde de Oğuz 

boyları arasında Çepni de sayılmış, adının 

anlamı için “Çepni’nin manası cesur demek 

olur” ifadesi kullanılmış, damgasının şek-

li gösterilmiş ve kuşunun yani ongununun 

hümay yani devlet kuşu olduğu belirtilmiş-

tir (Ergin, 51).

Günümüzde Anadolu’da yoğun yerle-

şimleri görülen Çepnilerin Anadolu’ya ge-

liş aşamalarının, Orta ve Doğu Karadeniz’e 

Yerleşmiş Olan Çepniler ve Anadolu’nun 

Diğer Bölgelerinde Yerleşmiş Olan Çepniler 

olarak iki bölümde incelenmesi uygun ola-

caktır.

2. 1. Çepnilerin Tarihi

Günümüzde Anadolu’da yoğun yerle-

şimleri görülen Çepnilerin Anadolu’ya ge-

liş aşamalarının; Orta ve Doğu Karadeniz’e 

Yerleşmiş Olan Çepniler ve Anadolu’nun 

Diğer Bölgelerinde Yerleşmiş Olan Çepniler 

olarak iki bölümde incelenmesi uygun ola-

caktır.

2.1.1. Orta ve Doğu Karadeniz 

Bölgesinde Yerleşmiş Olan 

Çepniler ile İlgili Tarihi Bilgiler

Oğuzlar, Orta Asya’da Aşağı Seyhun Ir-

mağı boylarında yaşarken X. ve XI. yüzyıl 

başlarında kendiliğinden İslamiyet’i kabul 
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etmiş ve komşuları tarafından Müslüman 

Oğuzlar “Türkmen” adıyla anılır olmuşlar-

dır. Bu Türkmenler, XI. yüzyılda Horasan 

Devleti’ni kurmuş ve Selçuklu hükümda-

rı Alparslan’ın 1071’de Malazgirt Zaferi’ni 

kazanmasının ardından Anadolu’yu kalıcı 

olarak yurt tutmaya başlamışlardır (Sümer, 

1992: 9).

Doğu ve Orta Karadeniz’de bulunan 

Çepnilerin atalarının Anadolu’da varlıkla-

rını gösteren ilk olay; Çepnilerin Trabzon 

Rum imparatoru Giorgi’yi 1277’de Sinop’ta 

yenilgiye uğratmalarıdır. Moğolların deste-

ği ile Selçuklu idaresini elinde bulunduran 

Muiniddin’in, Moğollara ihaneti sonucu 

öldürülmesi, Karamanoğlu Mehmet Bey’in 

ayaklanarak Konya’yı ele geçirmesi gibi 

olaylar Anadolu’da büyük bir otorite boşlu-

ğu doğurmuştur. Bu boşluktan yararlanan 

Trabzon Rum İmparatoru Giorgi, denizden 

saldırmıştır. Bu saldırı, gemilere binerek 

Rum ordusunu denizde karşılayan Çepni-

ler tarafından püskürtülmüştür. Böyle bir 

başarı elde etmiş olmaları, daha o zaman 

Çepniler’in kalabalık ve teşkilatlı bir top-

luluk olduklarının işaretidir (Sümer, 1992: 

13).

Bu Çepnilerle ilgili olarak Sümer, iki gö-

rüş ortaya koymaktadır.

Birincisi, hakkında fazla bilgi bulun-

mayan bu Çepni topluluğunun XVI. yüz-

yıldaki yer adlarına bakılarak Bolu ve Kas-

tamonu yörelerini yurt tuttuktan sonra 

ilerleyerek, Bursa ve Kocaeli yörelerine git-

miş olabilecekleri şeklindedir. Çünkü XVI. 

yüzyılda Kastamonu Sancağı’nda altı, Bolu 

Sancağı’nda beş, Hüdavendigâr Sancağı’nda 

beş, Kocaeli’de de bir köyün adı Çepni ola-

rak görülmektedir. Ancak bu Çepniler’in 

Sinop Çepnileri olduğuna dair herhangi bir 

delil bulunmamaktadır (Sümer, 1992-2: 35-

36).

İkincisi de, Doğu’ya ilerleyerek Ordu 

ve Giresun’a gidip Bayram Bey idaresin-

de Hacıemiroğulları Beyliği’ni kurmuş 

olabilecekleridir (Sümer, 1992: 13). De-

mir, Hacıemiroğulları’nın köken bakı-

mından Dânişmendliler’e dayandığını, 

Dânişmendliler’in ise Oğuzlar’ın Çepni bo-

yundan gelmiş olabileceğini belirtir (Demir, 

2007: 51).

Hacıemiroğulları Beyliği’nin hâkimiyet 

sahasına; Ordu ilinin tamamı, Giresun’un 

kuzey bölümü, Samsun’un doğusu, Tokat’ın 

kuzeyi ve Trabzon’un batı bölümü girmek-

teydi. Orta Karadeniz’in Türkleşmesinde 

önemli rol oynamış olan bu beyliğin halkını 

ağırlıklı olarak Selçuklular’ın bölgenin fethi 

için sınır boylarına yerleştirdiği Çepni bo-

yuna mensup Türkmenler oluşturmaktaydı. 

Beyliğin kurucusunun tam olarak belirlene-

memesinden dolayı, beyliğin adı tarihî kay-

naklarda Bayramoğulları Beyliği veya Ha-

cıemiroğulları Beyliği olarak geçmektedir 

(Demir, 2007: 52).

Demir, bu beyliğin tarih sahnesinde 

görüldüğü yıl olarak 1301 tarihini verir-

ken, 1270 veya 1271 tarihinde Hacı Bektaş 

Velî’nin yakın dostlarından birisi olan Gü-

venç Abdal’ı Süme Kalesi’nin batısındaki 
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Taşlıca köyüne buradaki Çepni Türkmenle-

rinin yerleşimine yardımcı olmak için gön-

derdiği bilgisini de vermektedir. Bu da 1301 

tarihinden daha önce bölgede Çepni yerle-

şimi bulunduğunu göstermektedir (Demir, 

2007: 55).

Hacıemiroğulları Beyliği’nin hakimiye-

tindeki bölge, 1427 yılında Osmanlı toprak-

larına katılmıştır (Demir, 2007: 82). 

Bostan çalışmasında, “Karadeniz 

Bölgesi’nde Çepniler” başlığı altında “Trab-

zon Sancağı Çepnileri, Canik Sancağı, Nik-

sar, Çorum ve Amasya’da Çepniler, Kas-

tamonu ve Bolu Sancaklarında Çepniler” 

başlıkları açarak ayrıntılı şekilde Çepni yer-

leşim yerlerini tahrir defterlerine dayanarak 

vermiştir (Bostan, 2002:299-304). 

Orta ve Doğu Karadeniz’deki Çepniler, 

XV. yüzyılın ikinci yarısının ortalarında ta-

mamen yerleşik hayata geçmiş olarak köy-

lerde yaşamaktaydı (Sümer, 1992: 45).

Şah İsmail’in İran’da Safevi Devleti’ni 

kurmasının ardından İran’a göç eden Türk-

men toplulukları arasında Çepniler de bu-

lunmaktaydı. Bu Çepnilerin tamamının 

veya büyük bir bölümünün Doğu Karade-

niz Çepnileri olduğu Sümer tarafından kay-

dedilmektedir. Fakat bu Çepniler çok sayı-

da olmadıklarından Varsak ve Turgutlu gibi 

küçük oymaklar içerisinde yer almış, daha 

sonra Safevi Hükümdarı Şah Abbas döne-

minde (1590-1628) Hazar Denizi kıyısındaki 

rutubetli ve yaşamaya pek de elverişli olma-

yan Gilan yöresine sürülmüşlerdir Sayıca 

fazla olmayan bu Çepni topluluğuyla ilgili 

daha sonra kaynaklarda bilgiye rastlanma-

mıştır (Sümer, 1992: 40).

2.1.2. Anadolu’nun Diğer 

Bölgelerine Yerleşmiş Olan 

Çepniler ile İlgili Tarihi Bilgiler

Yukarıda da bahsedildiği gibi Orta ve 

Doğu Karadeniz’de en geç XVI. yüzyılda 

Çepnilerin yerleşik hayata geçmiş olduğu 

görülmektedir. Konar-göçer Türkmenlerin 

arasındaki bazı Çepni toplulukları ise eski 

yaşantılarını daha uzun süre devam ettir-

mişlerdir. 

1520’li yıllarda Halep Türkmenleri ara-

sında üç grup hâlinde Çepniler bulunmak-

taydı. Birinci grup; Antep’in Kuzeydoğu-

sunda Rumkale yöresinde bulunuyordu 

ve bunlar yerleşik hayata geçmiş durumda 

olduklarından “Oturak Çepni” olarak anılı-

yorlardı. Korkmazlu, Sarılu, Karalar, Şuay-

yıblu, Köseler obalarına ayrılmışlardı (Sü-

mer, 1992:16-17). Bu Çepnilerin, günümüz-

de Gaziantep’te bulunan Çepnilerin ataları 

olduğu açıktır. Günümüzde; Korkmazlı, 

Sarılar ve Köseler köylerinin bulunması ve 

buranın halkının kendisini buraya çok eski-

den yerleşmiş Çepniler olarak tanıtması da 

bu tarihi ilgiyi kanıtlar niteliktedir. 

İkinci grup; Antakya’nın kuzeyinde 

Gündüzlü kazasında bulunuyordu.

Üçüncü grup ise; doğuda Diyarbakır-

Mardin arasındaki bölgede bulunan Boz-

Ulus Türkmenleri içerisinde yer alan küçük 

bir Çepni topluluğuydu. 
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İkinci ve üçüncü grup, “Başım Kızdılu 

Çepni” olarak anılmaktaydı. (Sümer, 1992: 

16-17).

Boz-Ulus Türkmenleri, yaşadıkları coğ-

rafyanın olumsuzluğu ve çeşitli baskılar 

sonucu 1613’te Orta Anadolu’ya göç etmiş-

tir. Bu tarihten sonra, Ankara Sancağı’nın 

Keskin kazasında bulunan Boz-Ulus Türk-

menleri ve Halep Türkmenleri içerisindeki 

Çepni oymaklarının Rakka’ya sürülmeleri 

istenmiştir. Boz-Ulus Türkmenleri içerisin-

de bulunan Çepni oymağı Rakka’da iskân 

edilişinden sonra burada daha önce iskân 

edilmiş akrabalarıyla birlikte başlarında 

Kantemir Kethüda olduğu hâlde kaçmışlar-

dır. Bunlar daha sonra “Kantemir Çepnisi” 

olarak anılmışlardır. İskândan kaçan Kante-

mir Çepnileri; Bergama, Aydın, Saruhan ve 

Hüsrev Paşa Hanı tarafl arına göç etmişler-

dir (Bostan, 2002: 306).

Gündüzlü’de bulunan Başım Kızdı-

lu Çepnileri’nin 1640-1648 yılları arasında; 

Adana, Saruhan ve Aydın vilayetlerine gel-

dikleri bilinmekte fakat ne zaman, nasıl ve 

niçin geldikleri bilinmemektedir (Sümer, 

1992: 121). İskândan kaçan Kantemir Çep-

nileri ise, Balıkesir ve Bergama yöresine 

XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde gelmişlerdir 

(Sümer, 1992: 123). Bigadiç’in Elyapan kö-

yünde Kâmil Ağazâde Hasan Çavuş’ta bu-

lunan beratlar, orada bulunan Çepniler’in 

Kantemir Çepnisi olduğunu ispatlar nite-

liktedir (Akay, 1935: 7-9). Akay söz konu-

su Kantemir Çepnilerinin Soma’nın on-on 

beş köyünde bulunduğunu belirtmektedir 

(Akay 1935: 9).

Bugün, Batı Anadolu’da; Balıkesir, İz-

mir, Manisa ve Aydın’da bulunan Çepni-

lerin Başım Kızdılu ve Kantemir Çepnile-

rinin torunları oldukları anlaşılmaktadır. 

Kantemir ve Başım Kızdılu Çepnileri, XVIII. 

yüzyılın ilk yarısında geldikleri; Balıkesir, 

İzmir, Manisa ve Aydın yörelerinde XIX. 

yüzyılın ilk yarısında yerleşik hayata geç-

miş, yüz yıl gibi bir süre konar-göçer hayat 

sürmüşlerdir. Balıkesir’de konar-göçer Çep-

ni topluluklarına ilk olarak 1726 tarihli sicil 

kayıtlarında rastlanır (Bostan, 2002: 306).

Anadolu’da çeşitli illere bağlı olan ve 

bulundukları yerde tek bir köy hâlinde bu-

lunan Çepni yerleşimlerinin tarihlerine dair 

tatmin edici bilgilere rastlanmamıştır. An-

cak pek çok araştırıcının XVI. yüzyıldaki 

Çepni yerleşimine dair verdikleri listelerde-

ki yerleşim yerlerinin bu yerlerle uyması bu 

durumu açıklar niteliktedir. 

2.2. Günümüzde Çepni Yerleşimi

2.2.1. Orta ve Doğu Karadeniz 

Bölgesinde Çepni Yerleşimi

Çepni yerleşiminin Karadeniz’de en yo-

ğun olduğu ve Çepni kültürünün en canlı bi-

çimde yaşadığı bölge; Trabzon’un batısında 

Beşikdüzü’nden başlayarak, Vakfıkebir ile 

Eynesil arasından Akhisar Deresi boyunca 

Ağasar adıyla anılan bölgedir (Çelik, 1991: 

1). Bu yerler içerisinde Çelik tarafından, 

Çepni kültürü araştırması için en elverişli 

bulunan, kültür erozyonunun en az olduğu 

ve geleneksel yaşamı en iyi biçimde koru-

yan yerler olarak da; Düzköy, Kasımağzı, 

Dorukkiriş, Çamlıca, Sayvançatak, Sütpı-
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nar, Kabasakal, Simenli, Gökçeköy, Kuzu-

luk, Çamkiriş, Üzümözü, Karakaya Köyleri 

ve Geyikli Beldesi tercih edilmiştir (Çelik, 

1999: 2).

Giresun’da tarihi bir Çepni yerleşimi ol-

duğu açık olmakla birlikte, Çepni kültürünü 

ve ağız özelliklerini yaşatan yerlerin tespiti 

karmaşık bir durum almıştır. 

Küçük, Giresun Çepni Kültürü adlı ça-

lışmasında tarihi belgelerde -daha ziyade 

XVI. yüzyıla ait tahrir defterlerinde- belir-

tilen yer isimlerinin güncellenmesi gerekli-

liğini yerine getirmiştir (Küçük, 2011, 102-

110). Küçük’ün ayrıntılı bir şekilde vermiş 

olduğu listedeki yerleşim yerlerini sırala-

yacak olursak elimizde şu şekilde bir liste 

oluşmaktadır.

Giresun Merkeze Bağlı Köyler: Uzgur 

Köyü, Seyyidköy, Güneyköy, Ülper Köyü, 

Yenicehisar Köyü, Çandır Köyü, Yuka-

rı Alınlı Köyü, Güveç Köyü, Akçalı Köyü, 

Lapa Köyü, Gürköy, Çiçekli Köyü, Barça 

Köyü, Sarvan Köyü, Çandırçalış Köyü, Ka-

yadibi Mahallesi, Köpekli Mahallesi.

Giresun’un Dereli İlçesine Bağlı Köy-

ler: Kurtulmuş Köyü, Eğrianbar Köyü, Kök-

narlı Köyü, Uzundere Köyü, Güdük Köyü, 

Iklıkçı Köyü, Çalça Köyü, Meşeliyatak Köyü, 

Bahçeli Köyü.

Giresun’un Güce İlçesine Bağlı Köy-

ler: İlit Köyü, Çeğel Köyü, Gürağaç Köyü.

Giresun’un Tirebolu İlçesine Bağlı 

Köyler: Arageniş Köyü, Ortacami Köyü, Be-

len Köyü, Boynuyoğun Köyü, Avcılı Köyü.

Giresun’un Keşap İlçesine Bağlı Köy-

ler: Dokuztepe Köyü, Halkalı Köyü, Alataş 

Köyü, Düzköy, Karakoç Köyü, Sürmenli 

Köyü, Yolbaşı Köyü, Tepeköy, Yoliçi Ma-

hallesi.

Giresun’un Espiye İlçesine Bağlı Köy-

ler: Güzelyurt Köyü, Avluca Köyü, Tafl ancık 

Köyü, Çalkaya Köyü, Çepniköy, Kurugeriş 

Köyü, Dikmen Mahallesi, Kozköy Mahalle-

si, Cibril Mahallesi, Adabük Mahallesi.

Giresun’un Yağlıdere İlçesine Bağlı 

Köyler: Demircili Köyü, Oruçbey Köyü, Sı-

nırköy, Hisarcık Köyü, Ahallı Köyü, Güne-

ce Köyü, Kızılelma Köyü, Çağlayan Köyü, 

Umutbükü Köyü, Kanlıca Köyü, Tepeköy, 

Ortaköy, Akköy.

Giresun’un Çanakçı İlçesine Bağlı 

Köyler: Deregözü Köyü, Sarayköy, Karlıbel 

Köyü, Karabörk Beldesi, Kuzca Beldesi.

Giresun’un Görele İlçesine Bağlı Köy-

ler: İsmailbeyli Köyü, Boğalı Köyü, Karakeş 

Köyü, Aydınlar Köyü.

Giresun’un Şebinkarahisar İlçesine 

Bağlı Köyler: Gündoğdu Köyü, Suboyu 

Köyü, Topluağıl Köyü.

Giresun’un Eynesil İlçesine Bağlı Köy-

ler: Çorapçılar Köyü, Aralık Köyü, Dereköy, 

Kekiktepe Köyü, İsaklı Köyü, Belen Köyü, 

Kemerli Köyü, Balcılı Köyü, Kösemen Köyü, 

Kemaliye Köyü, Yarımca Köyü, Ören Belde-

si.

Rize ili ağızlarını hazırlayan Günay, 

ağız yörelerini tasnif ettiği bölümde I. ağız 
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yöresi içerisinde Kalkandere, İkizdere ilçe-

leri, İkizdere ilçesine bağlı Güneyce, Çayeli 

ilçesine bağlı Büyükköy, merkeze bağlı İyi-

dere, Derepazarı, Gündoğdu ve Güneysu 

bucaklarını içine alan bölgeyi göstermiş ve 

bu yörenin çevresindeki ağız birliğinin oluş-

masında İkizdere’nin boysal yapısının çekir-

dek rol oynamış olabileceğini, burada bulu-

nan büyük ve köklü ailelerin Anadolu’nun 

Türkleşmesinde önemli rol oynayan oymak-

ların bakiyeleri olabileceğini dile getirmiştir 

(Günay, 2003: 28).

Rize ilindeki derlemelerimizde, uzun 

yıllardır bölgedeki Çepni varlığı üzerine 

çalışmalar yapan Prof. Dr. Ali Çelik’in reh-

berliğinde İkizdere ve Büyükköy’den der-

lemeler yapılmıştır. Çelik yöredeki sülale 

adlarından yola çıkarak tespit ettiği kaynak 

şahısların Çepni boyuna mensup kişiler ol-

duğu konusunda çalışmamıza kaynaklık 

etmiştir.

Her ne kadar coğrafi  bölge ayrımında 

Karadeniz Bölgesi’nde yer almasa da özel-

likle Giresun ili ile olan yakınlığı dolayısıyla 

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Taşlı-

ca köyünü de burada saymak yerinde ola-

caktır.

2.2.2. Batı Anadolu’da Çepni 
Yerleşimi

Bu konuda başta Sümer (1992) olmak 

üzere, Şahin (2004) ve Mutlu (2008) gibi 

araştırmacıların belirttiği yerleşim yerleri 

Batı Anadolu’daki Çepni yerleşim yerlerini 

büyük oranda isabetli olarak göstermek-

tedir. Alan araştırması esnasında bazı yer-

leşim yerlerinin Çepni yerleşimi olmadığı, 

bazılarının ise idari yapılanmadaki deği-

şiklikler sonucu farklı ilçelere bağlı olduğu 

veya farklı idari birlikler içerisinde olduğu 

görülmüştür. Buna göre Batı Anadolu’daki 

Çepni yerleşim yerlerinin güncel bir listesi-

nin verilmesi gerekmektedir.

Balıkesir ilinde bulunan Çepni köylerini 

şu şekilde sıralamamız mümkündür:

Balıkesir Merkeze Bağlı Çepni Köyle-

ri: Aliağa Köyü, Aynaoğlu Köyü, Çukurhü-

seyin Köyü, Deliktaş Köyü, Düpecik Köyü, 

İnkaya Köyü, Kabakdere Köyü, Karaman-

lar Köyü, Kavakbaşı Köyü, Koruköy Köyü, 

Kuşkaya Köyü, Macarlar Köyü, Ortaman-

dıra Köyü, Yeşilyurt (Çoraklık-Cinleralanı) 

Köyü.

Balıkesir’in Bigadiç İlçesine Bağlı 

Köyler: Akyar Köyü, Çiftlik Köyü, Elyapan 

Köyü, Güvemçepni Köyü, Kozpınar Köyü, 

Özgören (Yumruklu Çepni) Köyü.

Balıkesir’in Sındırgı İlçesine Bağlı 

Köyler: Kocasinan Köyü, Malkaya Köyü. 

Balıkesir’in Susurluk İlçesine Bağlı 

Köyler: Danaveli Köyü, Gökçeören Köyü, 

Söğütlü Köyü.

Balıkesir’in Kepsut İlçesine Bağlı Köy-

ler: Armutlu Köyü.

Balıkesir’in İvrindi İlçesine Bağlı Köy-

ler: Soğanbükü Köyü.

Balıkesir’in Balya İlçesine Bağlı Köy-

ler: Değirmendere Köyü, Kocabük Köyü.
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Balıkesir’in Manyas İlçesine Bağlı 

Köyler: Kalebayırı Köyü, Kapaklı Köyü.

Manisa iline Bağlı Çepni köylerini şu şe-

kilde sıralayabiliriz:2

Manisa’nın Saruhanlı İlçesine Bağlı 

Köyler: Dilek Kasabası3, Kemiklidere Köyü, 

Tirkeş Köyü.

Manisa’nın Turgutlu İlçesine Bağ-

lı Köyler: Çepnibektaş Köyü, Çepnidere 

Köyü.

Manisa’nın Soma İlçesine Bağlı Köy-

ler: Sarıçam Köyü, Ularca Köyü.

İzmir iline bağlı Çepni köylerini şöyle 

sıralayabiliriz:

İzmir’in Bergama İlçesine Bağlı Köy-

ler: Yalnız Ev Köyü, Narlıca Köyü, Tepeköy, 

Pınarköy, Karalar Köyü, Sarıdere Köyü.

İzmir’in Kınık İlçesine Bağlı Köyler: 

Çaltıdere Köyü, Büyükoba Köyü, Arpadere 

Köyü, Arpaseki Köyü , Elmadere Köyü, Taş-

tepe Köyü.

2 Sümer’in çalışmasında Akhisar’ın Sünnetçiler ve 
Yatağan Köyleri de Çepni köyü olarak geçmektedir 
(1992, 127). Buralara gittiğimizde kendilerinin Alevi-
Türkmen olduğunu ama kesinlikle Çepni olmadıkla-
rını bildirmişlerdir. Çepni köyleri de bu köyleri Çepni 
olarak kabul etmemektedir.

3 Çepni Harmandalı ve Çepni Muradiye Köylerinin 
birleşmesiyle oluşmuş bir belediyedir. Çepni Harman-
dalı ve Çepni Muradiye Mahalleleri bulunmaktadır.

İzmir’in Mustafa Kemal Paşa İlçesine 

Bağlı Köyler:4 Sarıçalı Köyü.

İzmir’in Dikili İlçesine Bağlı Köyler: 

Deliktaş Köyü.

İzmir’in Tire İlçesine Bağlı Köyler: Ça-

yırlı Köyü.

Aydın’a bağlı bir tek köy ve onu bağlı 

mahalleler bulunmaktadır.

Aydın’ın Söke İlçesine Bağlı Köyler: 

Sofular Köyü.5

2.2.3. Diğer Çepni Yerleşim Yerleri

Gaziantep ilinde Çepni yerleşimi dokuz 

köyde tespit edilmiştir.

Gaziantep’in Yavuzeli İlçesine Bağlı 

Köyler: Göçmez (Milelis) Köyü, Kuzuyatağı 

(Miseyri) Köyü, Sarılar Köyü, Bülbül Köyü, 

Yarımca Köyü.

Gaziantep’in Araban İlçesine Bağlı 

Köyler: Başpınar, Hasanoğlu, Gümüşpınar.

Gaziantep’in Nizip İlçesine Bağlı Köy-

ler: Köseler.

4 Sümer Mustafa Kemal Paşa’ya bağlı köyler arasın-
da Hamzababa ve Zeamet köylerini de saymaktadır 
(1992, 126). Zeamet Köyü Sünni bir Yörük Köyüdür. 
Hamzababa Köyü halkı da kendini Çepni olarak ta-
nımlamamakta, Alevi-Türkmenleri olarak tanımla-
makta ve Çepniler tarafından da böyle kabul edilmek-
tedir.

5 Sümer’in çalışmasında Merkez’e bağlı Terziler, 
Söke’ye bağlı Sofular ve Helvacılar Köyleri gösteril-
mektedir (1992, 127). Günümüzde Sofular Söke’ye 
bağlı bir köydür. Terziler ve Helvacılar adlı mahalle-
leri bulunmaktadır.
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Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Gölet-

çepni Köyü ve Kargı ilçesine bağlı Çepni 

Köyü bulunmaktadır. 

Konya’da Beyşehir’e bağlı Üzümlü ve 

Taşkent’e bağlı Çetmi, Çepni köyleridir.

Afyon Hocalar’a bağlı Çepni Köyü, 

Bolu Mudurnu’ya bağlı Çepni Köyü, Bur-

sa Mudanya’a bağlı Çepni Köyü, Kırşehir 

Çiçekdağı ilçesi Çepni Köyü, Sivas Geme-

rek ilçesine bağlı Çepni Beldesi ve Yozgat 

Boğazlıyan’a bağlı Yazıçepni Köyü diğer 

tespit ettiğimiz Çepni yerleşim yerleridir.

2.3. Çepnilerde İnanç

Bu başlığın işlenmiş olmasının nedeni, 

Anadolu’da yaygın hâlde bulunan Çepni 

nüfusun birbiriyle ve çevresiyle iletişim ve 

etkileşimlerinde inançlarının belirleyici rol 

oynadığının tespit edilmiş olmasıdır. Kit-

lelerin birbiriyle iletişim hâlinde olmaları 

veya kopuk durumda olmaları; ağız özel-

liklerini korumalarında veya bazı özellik-

lerin kazanılmasında, bazı eğilimlerin de 

körelmesinde etkili olabilmektedir. Bunun 

dışında, herhangi bir inancın tercih edilip 

değerlendirilmesi kesinlikle konu ve çalış-

ma dışındadır. Böyle bir amaç kesinlikle gü-

dülmemektedir.

Anadolu’da Çepni boyu mensuplarının 

bir kısmı Sünni İslam inancını bir kısmı da 

Alevi İslam inancını benimsemiş durumda-

dır. Günümüzde Orta ve Doğu Karadeniz’de 

yaşayan Çepnilerin derleme yapabildiğimiz 

yörelerde bulunanları Sünni İslam anlayışı-

nı benimsemişlerdir.

XVI. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış 

coğrafyacı Trabzonlu Mehmed Âşık, bu yö-

rede yaşayan Çepnilerin Kızılbaş olduğunu 

ve İran Şahı’na tapar derecede bağlı olduk-

larını belirtse de bunun ispatlanabilir bir id-

dia olmadığı görülür. Çünkü Çepni köyle-

rinde XV. ve XVI. yüzyıllarda Bekir, Osman, 

Ömer gibi isimlere sıklıkla rastlanır (Sümer, 

1992: 50).

Ayrıca Giresun ve Kürtün’de yaşayan 

çok sayıda Çepni’nin de Giresun ve Ordu’da 

bulunan cami, tekke ve zaviyelerde hizme-

tinin bulunduğu, köylerde ve mahallelerde 

çok sayıda imam, hatip ve müezzin bulun-

duğu görülmektedir. XV. ve XVI. yüzyıllar-

da Giresun’un sosyal ve ekonomik hayatını 

inceleyen Fatsa, camilere, camilerin giderleri 

için vakfedilen mülklere yer vermiştir (bkz. 

Fatsa, Ankara: 2010).

Gümüşhane Kürtün Taşlıca köyünde 

bulunan ve Güvenç Abdal’ın neslinden gel-

diğini iddia eden Güvendi ailesi Güvenç 

Abdal’ın Taşlıca’ya geldiğinde inşa ettiği ca-

minin hemen yanında bulunan evde ikâmet 

etmekte ve ellerinde nesillerinin Güvenç 

Abdal’a dayandığını gösteren bir şeçere, Gü-

venç Abdal’a ait olduğu söylenen bir zırh ve 

kılıç bulundurmaktadırlar. Bu ailenin fert-

lerinden Celalî Güvendi caminin imamlı-

ğından emekli olmuştur, kardeşi İsmail Gü-

vendi ise görüştüğümüz 2008 yılında hâlen 

imamlık görevini sürdürmekteydi. 

Çelik’in, Şalpazarı Çepni Kültürünü ay-

rıntılı biçimde işlediği çalışmasının pek çok 

yerinde Sünni İslam uygulamalarının izleri-
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ni bulmak mümkündür. Ramazan Bayramı 

ve Ramazan’ın işlendiği bölüm buna örnek 

gösterilebilir (Çelik, 1999: 471-483). 

Gülay’ın çalışmasında yer alan “Cami-

ler, Hoca Mektepleri, Geyikli Kur’an Kur-

su” ve bu başlıklar altında işlenen “İmam-

Hatipler, Hafızlar” gibi konular da Sünni 

İslam anlayışının hakim olduğunu göster-

mektedir (2001).

Karadeniz’de Alevi Çepni köylerine de 

rastlanmaktadır. Trabzon, Akçaabat’a bağlı 

Eskiköy ve Ordu’ya bağlı Gürgentepe köy-

leri üzerine yapılan çalışmalar bu köylerin 

Alevi İslam inancına sahip olduğunu gös-

termektedir (Yalçın, Uysal, Dikeroğlu 2005: 

37-46).

Giresun’da yapılan derlemelerde pek 

çok Çepni’nin daha önce Alevi olduk-

larını sonradan Sünnileştikleri şeklinde 

bir inanca sahip olması oldukça ilginçtir. 

Giresun’da Dereli’ye bağlı Bahçeli köyü, 

Şebinkarahisar’a bağlı Suboyu, Esentepe, 

Topluağıl ve Ovacık köyleri Alevi İslam 

inancına sahiptir (Küçük, 2011: 396).

Alevi İslam inancını benimsemiş olan 

Çepniler ise, Balıkesir’e, İzmir’e, Manisa’ya, 

Aydın’a, Gaziantep’e bağlı Çepni köylerin-

de ve Kırşehir Çiçekdağı ilçesi Çepni köyün-

de bulunmaktadır.

Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın’daki 

Çepni köyleri, hem gelenek göreneklerin-

deki aynılık hem aynı ocağa bağlı olarak 

aynı inanç önderine ve ocağa yani “dede”ye 

bağlı olmaları yönünden tek bir grup ola-

rak incelenebilecek niteliktedir. Aralarında 

kız alıp vermeye dayalı akrabalık ilişkisi 

olan bu köyler de pek çoğu arasında düğün-

ölüm gibi ilişkilerle gelip gitme olduğu pek 

çok kaynak şahıs tarafından belirtilmiştir. 

Gaziantep’te bulunan Çepni köyleri de ken-

di aralarında kız alıp vermeye dayalı akra-

balıklar oluşturmuşlardır ve bu köyler ya-

kın ilişkiler içerisindedirler.

Batı Anadolu’da bulunan Çepni köyle-

riyle Gaziantep’te bulunan Çepni köylerini 

birbirine bağlayan ise aynı ocağa bağlı olma-

larıdır. Bu ocak Köse Süleyman Ocağı’dır. 

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan Bektaş 

Dede, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın’da 

bulunan Çepni köylerinin cem törenlerini 

yürütmek için buralara gelmiş ve buralar-

da tanınan bir dededir. Bu vesileyle Batı 

Anadolu’da bulunan Çepniler Gaziantep’in 

köylerindeki Çepnilerden; Gaziantep’te bu-

lunan Çepniler de Batı Anadolu’da bulunan 

Çepnilerden haberdar olmuş durumdadır.

Yukarıda bahsedildiği gibi, tarihî bilgi-

ler de Batı Anadolu’ya gelmiş olan “Başım 

Kızdılu Çepnileri” ile daha XVI. yüzyıllarda 

yerleşik hayata geçmiş ve Antep’te Rumka-

le bölgesine yerleşmiş “Oturak Çepniler”in 

Halep Türkmenleri arasında bulunan oy-

maklardan olduğunu ortaya koymaktadır. 

Başım Kızdılu Çepnilerinin neredeyse iki 

yüzyıl süren konar-göçerlik serüveni “Otu-

rak Çepniler”le bu dinî bağı koparmamıştır. 

Bu bağ günümüze dek canlı biçimde gelmiş-

tir. 
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Kırşehir Çiçekdağı Çepni köyü halkı 

da Alevi İslam inancına sahiptir. Kaynak 

şahıslardan alınan bilgilerden köyün dinî 

ve geleneksel yaşantısının canlı bir şekilde 

yaşamadığı anlaşılmaktadır. Bu yaşantının 

canlı bir şekilde sürdüğü dönemde de cema-

at önderi olan “dede”lerin Batı Anadolu’da 

ve Gaziantep’teki Çepnilerden farklı olarak 

Yozgat’ın “Dayıp” köyünden ve Çorum’dan 

geldiği bilgisine ulaşılmaktadır (Umaç, 2011: 

490). Bu da göstermektedir ki yörede bulu-

nan tek Alevi Çepni köyü olan köy, çevre-

deki diğer Alevi köylerle etkileşim içerisine 

girmiştir.

2.4. Çepni Ağzı

“Çepni ağzı nedir?” ve “Etnik yapıya 

dayalı ayırt edici bir ağzın varlığından söz 

edebilir miyiz?” sorularında cevap verme-

den önce ağız kavramı ve etnik yapıyla iliş-

kisinden kısaca bahsetmek yerinde olacak-

tır. 

Anadolu ağızlarının etnik yapıyla ilişki-

sine ilk değinen Zeynep Korkmaz olmuştur. 

Anadolu ağızlarının bugünkü şeklini alma-

sında, XI. yüzyıldan itibaren Anadolu’ya 

göç eden Oğuz boylarının ve Oğuz olmayan 

unsurların kendilerine ait ağız özelliklerini 

taşımaları ve daha sonra gerçekleşen göç 

ve iskân hadiseleri sonucu oluşan dalgalan-

malar en önemli amil olmuştur (Korkmaz, 

1971: 22-23). Yaşanan yer değiştirmeler ve 

etnik yapıda meydana gelen karışmalara 

rağmen etnik yapıya ait bazı özellikler koru-

na gelmiştir. Bunun en önemli delili küçük 

bir coğrafi  bölgede bile farklı ağız özellikle-

rin görülebiliyor olmasıdır (Korkmaz, 1971: 

24). Bugün pek çok ağız çalışmasında ağız 

özellikleri incelenirken yörenin etnik ya-

pısıyla bağlantısı dikkate alınmaktadır. Bu 

noktadan hareketle hazırladığımız “Çepni 

Ağzı” adlı doktora tezimizde “Kendilerini 

etnik kimlikleriyle tanımlayabilen bir boy 

olan Çepnilerin ortak ve tarihi bir ağızları 

var mıdır?” ve “Bu ağız günümüze ne oran-

da taşınmıştır?” sorularına cevap aradık.

Çepni yerleşim yerleri başlığı altında 

belirttiğimiz yerlerin pek çoğunda yaptığı-

mız derleme çalışmalarının sonunda bütün 

Anadolu coğrafyasına dağılmış olan Çep-

nilerin aynı ağız özelliklerini göstermedik-

lerini tespit ettik. Bu çalışmamıza başlarken 

öngördüğümüz bir sonuçtu. Çepni ağızları 

ile ilgili elimizdeki dil verilerini değerlen-

dirdiğimizde farklı bölgelerde farklı ağız 

özellikleri tespit ettik. Bu ağız özelliklerini 

tasnif etmemize yarayacak dört dilbilgisi 

özelliği belirledik. Bu özellikleri şöyle sıra-

layabiliriz.

1. ŋ sesinin korunması veya ŋ > n / ŋ > g 

değişiminin görülmesi. 

2. ḳ > ḫ değişiminin görülmesi. 

3. ö > ó ve ü > ù değişimi. 

4. Şimdiki zaman ekinin dar-düz / dar-

yuvarlak veya geniş-yuvarlak ünlülü olma-

sı. 

Bu özelliklere göre elimizdeki malze-

meyi değerlendirildiğinde beş ağız bölgesi 

tespit ettik. Bu ağız bölgelerinden birinci-
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si Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın’daki 

Çepni köyleridir. Bu Çepni köylerinin ağız 

özellikleri komşularıyla farklılıklar göster-

mektedir.

İkinci ağız bölgesini oluşturan köyler 

Giresun, Ordu, Trabzon, Rize ve Gümüş-

hane illerine bağlıdır. Araştırmacılar6 tara-

fından Çepni yerleşiminin yoğun olduğu 

vurgulanan bu bölgelerde ağız özellikleri-

nin komşularıyla uyum içinde olduğu tespit 

edilmiştir.

Üçüncü ağız bölgesi olan Gaziantep’teki 

Çepni köylerinin ağız özellikleri komşu 

ağızlardan farklı olmadığı görülmüştür. 

Dördüncü ve beşinci ağız bölgesindeki Çep-

ni köylerinin ağız özellikleri de çevresindeki 

komşu ağızlarla benzerlik göstermektedir.

1. Tablo: Çepni Ağız Bölgeleri ve Bu Bölgeleri Belirleyen Ölçütler

o-u /ó-ú n / ŋ ḳ > ḫ Şimdiki Zaman Eki
Dar / Geniş Şekilli

1. Ağız Bölgesi: Balıkesir-İzmir-Manisa-Aydın 
illerinde bulunan Çepni köyleri ó-ú ŋ Karakteristik Dar-Düz 

Dar-Yuvarlak

2. Ağız Bölgesi: Trabzon-Ordu-Rize-Giresun-
Gümüşhane illerinde bulunan Çepni köyleri ö-ü n Seyrek Dar-Düz

Dar-Yuvarlak

3. Ağız Bölgesi: Gaziantep ilinde bulunan Çepni 
köyleri ö-ü ŋ Karakteristik Dar-Düz

Dar-Yuvarlak

4. Ağız Bölgesi: Kastamonu-Çorum-Konya-
Kırşehir-Sivas illerinde bulunan Çepni köyleri ó-ú ŋ

Sadece Kırşehir 
için kurallı 
–Yaygın

Geniş-Yuvarlak

5. Ağız Grubu: Afyon ilinde bulunan Çepni köyleri ö-ü ŋ Çok seyrek Geniş-Yuvarlak

6 Bkz. Sümer, Faruk. (1992). Çepniler Anadolu’nun Türk Yurdu Hâline Gelmesinde Önemli Rol Oynayan Oğuz 
Boyu. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı., Çelik, Ali. (1999). Trabzon-Şalpazarı Çepni Kültürü. Trab-
zon: Trabzon Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları., Çelik, Ali. (2002). Anadolu’nun Türkleşmesinde Önemli 
Rol Oynayan Bir Türk Boyu Çepniler. Türkler, C: VI, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, s. 312-323., Demir, Necati. 
(2007). Hacıemiroğulları Beyliği. İstanbul: Neden Kitap Yayıncılık.
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Bu ağız bölgeleri içerisinde I.,II., ve III. 

Ağız bölgeleri dikkat çekicidir. II. Ağız böl-

gesindeki Çepniler Sünni İslam inancını be-

nimsemiş durumdadır. Bu yönden çevresiy-

le inanç bakımından da aynılık göstermek-

tedir. 

III. Ağız bölgesindeki Çepniler Alevî İs-

lam inancını benimsemişlerdir ve çevresin-

de Sünni İslam inancını benimsemiş köyler 

bulunmaktadır ancak buradaki Çepniler er-

ken dönemde yerleşik hayata geçmişlerdir.

I. Ağız bölgesindeki Çepniler ise hem 

geç yerleşik hayata geçmiştir hem de kom-

şuları Sünni İslam inancını benimsemiş, 

kendileri ise Alevî İslam inancını benimse-

mişlerdir. Bu Çepni köylerinin ağız özel-

likleri çevresindeki diğer topluluklara göre 

farklılıklar göstermektedir.

Elimizdeki dil verilerini tarihî ve sosyo-

lojik bilgilerle desteklediğimizde I. Ağız böl-

gesinde yaşayan Çepnilerin ağız özellikleri-

nin komşularından farklılığı daha anlamlı 

hâle gelebilmektedir. Burada yaşayan Çep-

niler, kendilerini nesillerden beridir Çepni 

olarak tanıtıp, Alevi İslam inancını benim-

semiş, bu kültür çevresini tanıyıp kültürel 

özelliklerini nesilden nesile aktarmış, geç 

yerleşik hayata geçmiş ve çevresindeki Sün-

ni toplumla sınırlı ilişki kurmuştur.

Bu köylerde yaşayan Çepniler, geç yer-

leşik hayata geçmelerinden kaynaklı olarak 

yerleşik ahaliyle yaşadıkları -sürülerin ekili 

dikili alanlara zarar vermesi veya arazi me-

selesi gibi konularda- çatışmalar ve inanç 

farklılığı dolayısıyla kapalı bir toplum ola-

rak kalmışlardır. 

Çevresiyle dil etkileşimini azaltacak 

tarihî ve sosyal süreçlerden geçen Çepni-

lerin kendi boylarına ait ağız özelliklerini 

koruyabilmesi mümkün görünmektedir. Bu 

da bizi eğer tarihi bir Çepni Ağzı var ise bu-

nun günümüzdeki temsilcisinin Balıkesir, 

İzmir, Manisa ve Aydın’ın Çepni köylerinde 

konuşulan ağız olduğu sonucuna ulaştır-

maktadır.
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2.4.1. Çepni Ağzına Ait Örnek Metinler
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OSMANLI DEVLETİ’NDE NAKÎBÜ’L-EŞRÂFLIK 

MÜESSESESİ VE NAKÎBÜ’L-EŞRÂF KAYMAKAMLARI

THE INSTITUTION OF NAKÎBÜ’L-EŞRÂF (THE DEPUTY 

OF THE HONORABLE) AND THEIR GOVERNOR 

LIEUTENANTS (NAKÎBÜ’L-EŞRÂF KAYMAKAMLARI) IN 

THE OTTOMAN EMPIRE

Ayhan IŞIK1

ÖZ

Hz. Peygamber’in soyundan gelen Sey-

yid ve Şerifl erin neseplerinin kaydedilme-

si, onlara bir takım imtiyaz ve muafi yetler 

tanınması, ayrıca seyyidliklerinin ispatında 

gerekli olan siyâdet hüccetlerinin düzenlen-

mesi gibi bazı resmi işlemlerin yapılması 

için Yıldırım Bâyezid zamanında (h.802/

m.1400 yılında) Nâzır-ı Sâdât ismiyle tesis 

edilen Nakîbü’l-eşrâfl ık Müessesesi, mer-

kezde (İstanbul’da) Nakîbü’l-eşrâf, taşrada 

ise Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamları tarafından 

idare edilmiştir.

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamları sadece 

seyyidlere siyâdet hücceti düzenlemek ve 

onların evlenme-boşanma gibi hukuki iş-

lemlerinde söz sahibi olmakla kalmamışlar, 

Makale geliş tarihi: 04.06.2015 • Makale kabul tarihi: 30.11.2015 

1 Dr., İstanbul Mü ftü lü ğü  İdari ve Mali İşler Şube 
Mü dü r Vekili ve Şeriyye Sicilleri Arşivi Uzmanı.

ayrıca bulundukları kazalarda iftâ görevi-

ni icra etmişler; vakıfl arın imamet, cüzhan, 

devirhan, ihlâshan, Yasinhân ve tevliyet 

cihetlerini üstlenmişler; kutsal emanetleri 

muhafaza etmişler; askeriyle bulundukları 

bölgeleri korumuşlar ve Nakîbü’l-eşrâf ile 

irtibata geçerek seyyid ve şerifl erin sorun-

larını Sadaret’e iletmişlerdir. Bu bakımdan 

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamları, tayin edildik-

leri sancak ve kazalarda idareci vasıfl arıyla 

önemli işlere imza atmışlardır. 

Makalemizde “Osmanlı Devleti’nde 

Nakîbü’l-eşrâfl ık Müessesesi ve İşlevi”, 

“Nakîbü’l-eşrâfl arın Maiyetleri”, “Nakîbü’l-

eşrâf Kaymakamlarının Görevleri”, “Tayin 

ve Atama Menşurları”, “Gelir Kaynakları ve 

Maaşları”, “Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamları-

nın Şecereleri”, “Aldıkları Rütbe ve Nişan-

lar”, “Yönetimle İlişkileri”, “Nakîbü’l-eşrâf 

Kaymakamları ile ilgili Arşiv Kaynakları”, 

“Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamlarının İsim Lis-

teleri” gibi konular, Nakîbü’l-eşrâf defter ve 

belgeleri ekseninde ayrıntılı olarak izah edi-
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lecektir. Nakîbü’l-eşrâfl ık Müessesesinin ta-

rihi serüveni içerisinde Nakîbü’l-eşrâf kay-

makamlarının üstlendikleri roller hakkında 

önemli bilgiler sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Meşîhat Arşivi, 

Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı, Nakîbü’l-eşrâf 

Kaymakam Defterleri, Seyyid ve Şerif.

ABSTRACT

The institution of Nakîbü’l-eşrâf (the 

Deputy of the Honorable, or the Supervi-

sor of Prophet Muhammad’s Descendants), 

founded under the name of Nâzır-ı Sâdât 

(the Minister of the Descendants of the 

Prophet Muhammad) during the reign of 

Bayezid I in 1400 (h. 802) to carry out certain 

offi cial procedures such as registering the 

lineages of the descendants of the Prophet 

Muhammad (Tr. seyyid and şerif), ascribing 

them certain privileges and exemptions, or 

arranging them certifi cates that prove their 

ancestral origin back to the Prophet Muham-

mad (Tr. siyâdet hüccetleri), was managed 

in the center, Istanbul, by the Nakîbü’l-eşrâf 

and in the provinces by the Nakîbü’l-eşrâf 

Kaymakam (governor’s lieutenants).

Nakîbü’l-eşrâf Kaymakams granted lin-

eage certifi cates to the seyyids, were involved 

in their judicial matters such as marriage and 

divorce. Furthermore they issued fatwas in 

the provinces they served; enrolled in tasks 

pertaining to the awqaf (such as imamet, cü-

zhan, devirhan, ihlashan, Yasinhan and te-

vliyet); safeguarded sacred relics; defended 

with soldiers the regions they resided in; 

and by getting in contact with Nakîbü’l-

eşrâfs conveyed to the Sadaret (Grand Vi-

zierate) the problems of the descendants of 

the Prophet Muhammad (seyyid and şerif). 

In this respect, Nakîbü’l-eşrâf Kaymakams 

in the small administrative districts (sancak 

and kaza) they were appointed fulfi lled im-

portant roles as administrators.

In this article, in light of the Nakîbü’l-

eşrâf record books and documents, the fol-

lowing topics are examined at length: “The 

Institution and Functioning of Nakîbü’l-eşrâf 

in the Ottoman Empire,” “Associates of the 

Nakîbü’l-eşrâf” “The Duties of Nakîbü’l-

eşrâf Kaymakams,” “Their Appointment 

and Assignments,” “Sources of Revenue and 

Salaries,” “Genealogies of Nakîbü’l-eşrâf 

Kaymakams,” “Honors and Medals,” “Their 

Relationships with the Administration,” 

“The Archival Sources about the Nakîbü’l-

eşrâf Kaymakams,” “The Name Lists of the 

Nakîbü’l-eşrâf Kaymakams.” Important in-

formation will be disclosed about the roles 

and tasks Nakîbü’l-eşrâf Kaymakams ful-

fi lled and attained over the course of the his-

tory of the institute of Nakîbü’l-eşrâf.

Keywords: Meşihat Archive, Nakîbü’l-

eşrâf Kaymakams, Nakîbü’l-eşrâf Record 

Books, Seyyid ve Şerif.

GİRİŞ

Hz. Peygamber döneminden itibaren 

Fetih ülküsü ve İslamiyeti yaymak gayesiyle 

farklı coğrafyalara yayılan seyyid ve şerifl er, 

gittikleri yerlerde İslam inanç ve ibadetlerini 
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öğretme ve İslamiyet’i tebliğ etme noktasında 

önemli roller üstlenmişlerdir. Bölge halkı da 

Hz. Peygamber’in soyundan gelmeleri sebe-

biyle bu kişilere saygı ve hürmet göstererek 

onların dini görüşlerine değer vermiştir.2 

Osmanlı Devleti’nde Yıldırım Bâyezid 

zamanında Nâzır-ı Sâdât ismiyle tesis edi-

len Nakîbü’l-eşrâfl ık Müessesesi’nin geç-

mişi her ne kadar Emevî ve Abbasî Dev-

leti dönemlerine dayansa da bu kurum 

Osmanlı Devleti’nde işlerlik kazanmıştır. 

Nakîbü’l-eşrâfl ık Müessesesi, İstanbul’da 

Nakîbü’l-eşrâf; vilayet, sancak ve kazalarda 

ise Nakîbü’l-eşrâf kaymakamları tarafından 

idare edilmiştir.

Nakîbü’l-eşrâf, Hz. Peygamber’in so-

yundan gelen seyyidlerin her türlü işleriyle 

ilgilenen; neseplerini, doğum ve vefat ka-

yıtlarını tutan, siyâdet hüccetlerini düzen-

leyen görevlidir. İlmiye sınıfına mensup ve 

seyyidler arasından seçilen Nakîbü’l-eşrâf 

kaymakamları ise taşrada Nakîbü’l-eşrâf’ın 

vekili konumundadır. 

Makalemizde öncelikle Nakîbü’l-eşrâfl ık 

müessesesinin kurumsallaşma süreci ve iş-

levleri Meşihat Arşivi’ndeki Nakîbü’l-eşrâf 

defter ve belgeleri ışığında ele alınmıştır. 

Ayrıca Nakîbü’l-eşrâf defterlerinin taranma-

sı sonucunda tüm vilayet, sancak ve kazala-

2 S. Lane Poole, Düvel-i İslamiye, (Trc.: Halil Edhem ), 
Milli Matbaa, İstanbul 1927, s. 41; Hasan İbrahim Ha-
san, Siyâsi, Dinî, Kültürel, Sosyal İslam Tarihi, (Trc. 
Komisyon), Kayıhan Yay., İstanbul, 1988, c. III, s. 35-39 
ve c. IV, s. 68-74; Rene Basset, “İdrîsiler”, İA, c. V/II, 
İstanbul, 1968, s. 937; Muhammed Rezûk, “İdrîsîler”, 
DİA, İstanbul, 2000, c. XXI, s. 495. 

ra tayin edilen Nakîbü’l-eşrâf kaymakamla-

rının isim ve tayin tarihleri, aldıkları rütbe 

ve nişanlar çizelge halinde hazırlanmıştır.

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarının görev 

ve tayinleri, atama menşurları, maaşları, ge-

lir kaynakları ayrıntılı olarak ele alınmış ve 

önemine binaen bazı Osmanlıca belgelerin 

transkripsiyonları verilmiştir. Nakîbü’l-eşrâf 

kaymakamlarının mahkemelerde aldıkları 

görevler ise Şeriyye Sicilleri kapsamında de-

ğerlendirilmiştir. 

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarının düzen-

lediği siyâdet tezkirelerine örnekler veril-

mek suretiyle günümüzde seyyidlik iddia-

sında bulunan kişilerin ellerindeki belgeleri 

bu tezkirelerle mukayese etmelerine imkân 

tanınmıştır. 

Ayrıca Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarının 

Şeyhülislamlık ve Sadaretle yaptıkları yazış-

malar incelenerek kaymakamların ve sey-

yidlerin sıkıntıları, yönetimle ilişkileri ve dö-

nemin siyasi meseleleri değerlendirilmiştir.

Son olarak, Nakîbü’l-eşrâfl ık Müessese-

si ve Nakîbü’l-eşrâf kaymakamları ile ilgili 

İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi, Şeriyye 

Sicilleri Arşivi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi 

ve Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde 

bulunan arşiv belgelerinin kaynakları mad-

deler halinde sıralanmıştır. Bu noktada ma-

kalemiz günümüzde bu sahada araştırma 

yapacaklara önemli bir rehber ve başvuru 

kaynağı olacaktır.
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1- Osmanlı Devleti’nde Nakîbü’l-
eşrâfl ık Müessesesi ve İşlevi 

Asr-ı saadette başlayarak birçok uygu-
lama sonunda Osmanlı Devleti’nde kurum-
sallaşmasını tamamlayan Nakîbü’l-eşrâfl ık 
Müessesesi, seyyid ve şerifl erin kayıtları-
nın tutulması, suç işlediklerinde yargıla-
nıp cezalandırılması gibi muameleler için 
Yıldırım Bâyezid zamanında H.802/1400 
yılında Nâzır-ı Sâdât ismiyle kurulmuştur. 
Sultan II. Bâyezid (1481–1512), hocası Sey-
yid Abdullah’ın oğlu Seyyid Mahmud’u 
900/1494 yılında ‘Nakîbü’l-eşrâf’ unvanı3 
ile seyyid ve şerifl erin başına getirmiştir. 
Bu unvan ilk defa, Seyyid Mahmud’un ta-
yin menşurunda Nâzır-ı Sâdât tabiri yerine 
Arap memleketlerindeki gibi Nakîbü’l-eşrâf 
yazılması ile kullanılmaya başlanmıştır.4 

Nakîbü’l-eşrâfl ık müessesesinin ku-
rulmasında, doğrudan veya dolaylı birçok 
ayet ve hadisin,5 etkisi olduğu gibi ashabın 
hürmetkâr davranışlarının devam ettirilme 

3 Bu miktar daha sonraları 70 akçeye çıkarılmıştır.

4 Şit Tufan Buzpınar, “Nakîbü’l-Eşrâf”, DİA, İstanbul, 
2006, c. XXXII, s.323.

5 Şûra Suresi’nin 23. ayetinde Allah (c.c.), Ehl-i Beyt’i 
sevmeyi emrederek: “Ey Kureyşliler, ben size yaptı-
ğım tebliğ ve tebşirata karşılık olarak sizden herhangi 
bir ücret istemiyorum, ancak Ehl-i Beytimi sevmeniz 
müstesna.” buyurmaktadır. (Şûra Suresi, 42/23). Aynı 
şekilde Ehl-i sünnetin Ehl-i Beyt mefhumuna dayanak 
gösterdiği Ahzap Suresi’nin 33. ayetinde, Allah (c.c.)’ın 
onları günah kirinden temizlemek istediği belirtilmek-
tedir. “Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden ancak kiri/günahı 
gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.” (Ahzab 
Suresi, 33/33). Ayrıntılı bilgi için bkz. Murat Sarıcık, 
Osmanlı İmparatorluğu’nda Nakîbü’l-eşrâfl ık Müesse-
sesi, Ankara, 2003, s. 5 vd.; Öz, Mustafa, “Ehl-i Beyt” 
(498-501), DİA, X/498.

çabası,6 seyyidlerin zekât almalarının haram 
kılınması,7 Hz. Ömer’in Haşimoğullarına 
maaş tahsis etmesi8 ve Hz. Peygamber döne-
minde Hz. Ali’nin fey ve ganimet hisseleri-
nin dağıtımıyla görevlendirilmesi9 de etkili 
olmuştur.

Ayrıca Hz. Peygamber’in soyuna yakış-
mayacak davranışlarda bulunanların bu hal 
ve tavırlarına engel olmak ve suç işledikle-
rinde gerekli cezayı tatbik etmek; seyyidlere 
tanınan imtiyazlardan faydalanmak isteyen 
müteseyydilere10 engel olmak ve bu kuru-

6 M. Bahaüddin Varol, “Hicri 1. Asırda Ehl-i Beyt İma-
jı”, Selçuk Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, Konya, 2003, S. 
16, s. 98; Varol, “İslam Tarihi’nin İlk İki Asrında Ehl-i 
Beyt’e İdeolojik Yaklaşımlar,” ss. 73-92, Marife, Ehl-i 
Beyt Özel Sayısı, Konya, 2004, S. 3, s. 74.

7 Hz. Peygamber’in sadakayı/zekâtı insanların kiri ola-
rak görüp, ganimetten yakın akrabalarına pay vermesi 
ganimeti sadakadan üstün tuttuğunu gösterir. “Sadaka 
Âl-i Muhammed’e uygun olmaz, o ancak insanların ki-
ridir.” buyurmuştur. (Müslim, Zekât, 169-174). Seyyid-
lere, zekât yerine ganimetten pay ayrılmasının sebeple-
ri arasında ganimetin Arap kültüründe önemli bir yere 
sahip olması sayılabilir.

8 Ebu’l-Abbas Ahmed b. Yahya b. Câbir Belâzûrî, 
Fütûhü’l-Büldân, I-II, (Trc. Zakir Kadiri Ugan), İstan-
bul, 1995, II/348. İslâm tarihinde resmi olarak devlet 
memurları tarafından ilk şecereler de bu vesileyle tu-
tulmuş oldu. Hz. Ömer’in hicri 20 yılında tanzim et-
tirdiği bu divanlarda ilk tutulan şecere örneklerine de 
sahip bulunmaktayız.

9 Ebû Davut, Harac, 20, III/147. 

10 Âl-i Fatıma evladına mensup olmadığı halde toplum 
tarafından seyyid ve şerifl ere gösterilen itibardan fay-
dalanmak ve onlara tanınan haklardan istifade etmek 
için seyyid olduğunu iddia edenlere sahte seyyid anla-
mında “müteseyyid” denilmektedir. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. Mübahat Kütükoğlu, Lütfi  Paşa Âsafnâmesi, “Prof. 
Dr. Bekir Kütükoğlu’na Armağan”, İstanbul, 1991, s.98 
Gülgün Uyar, Ehl-i Beyt: İslâm Tarihinde Âl-i Fatıma 
Evladı, Gelenek Yay., İstanbul, 2004, s. 243.
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mun istismar edilmesinin önüne geçmek 
Nakîbü’l-eşrâfl ığın kurulmasının sebepleri 
arasındadır. 

Seyyid ve Şerif Kavramları: Kelime 
olarak “efendi, malik, şerif, faziletli, ke-
rim, halim, kavminin sıkıntısına tahammül 
eden, reis, önde gelen kişi”11 gibi anlamları 
ifade eden “seyyid” kelimesi, terim olarak 
Hz. Peygamber’in kızı Hz. Fatıma’nın Hz. 
Ali ile evliliğinden dünyaya gelen evlatla-
rı Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in soyundan 
gelenler için kullanılmaktadır. Osmanlı 
Devleti’nde baba tarafından Hz. Hasan veya 
Hz. Hüseyin’in soyundan gelenlere seyyid, 
anne tarafından nesli devam edenlere ise 
şerif denildiği görülmektedir. Seyyid olarak 
kabul edilmenin şartı, soyun baba tarafından 
Hz. Peygamber’e ulaşması esasına dayansa 
da anne tarafı da belli ölçüde dikkate alın-
mıştır. Hz. Hasan’ın veya Hz. Hüseyin’in 
zürriyetleri arasında ise herhangi bir fark 
gözetilmemiştir. Her iki soyun mensup-
ları da seyyid kabul edilmekte ve nesebi 

anne tarafından gelen kadınlara seyyide12 

11 İbn Ebi Bekr, Muhammed b. Ebi bekr b. Abdilka-
dir er-Râzî (313/925), Muhtâru’s-Sıhah, (thk. Mahmut 
Hâtır), Beyrut, 1415/1995, I/134; El-Fîrûzâbâdî, Mec-
düddin Muhammed b. Yakub eş-Şîrâzî (817/1414), 
Kamûsü’l-Muhit, Dımeşk, Mektebetü’n-Nur, trs., 
I/304; Ez-Zebîdî, Ebu’l-Feyz Seyyid Muhammed 
el-Hüseynî el-Vâsitî el-Hanefî (1205/1790), Tâcü’l-
arûs min Cevâhiri’l-Kamûs, Beyrut, Darü’l-fi kr, 1307, 
II/384.

12 Nakîbü’l-Eşrâf Defterleri’ndeki seyyide kayıtları 
için bkz., İstanbul Müftülüğü, Meşihat Arşivi (MŞH), 
Nakîbü’l-Eşrâf Defterleri, nr. 16, vr. 80b.; nr. 5, vr. 27a, 
Ayrıntılı bilgi için bkz. Ayhan Işık, “Osmanlı Devletin-
de Nakîbü’l-eşrâfl ık Müessesesi ve Meşîhat Arşivin-
deki Nakîbü’l-eşrâf Defterleri”, Alevilik Araştırmaları 
Dergisi, S. 8, Aralık 2014, ss. 213-286,s. 215-216.

veya şerife, erkeklere ise şerif 

denilmektedir.13

Nakîbü’l-eşrâf: Osmanlı Devleti başta 

olmak üzere; Abbasîler, Memlükler ve Sel-

çuklular gibi İslâm devletlerinde seyyidlere 

gösterilen ihtiramın yanında, onlara ait işle-

ri görmekle vazifeli bir de memur tayin edil-

miştir. Hz. Peygamber’in soyundan gelenle-

rin her türlü işleriyle ilgilenen; neseplerini, 

doğum ve vefat kayıtlarını tutan, seyyidlik-

lerinin ispatı için bulundurdukları siyâdet 

hüccetlerini düzenleyen, aynı zamanda on-

ların haklarını koruyup ganimetten alacak-

ları hisselerin de aralarında dağıtılmasını 

sağlayan idareci konumundaki görevliye 

Nakîbü’l-eşrâf denmektedir.

Osmanlı Devleti’nde görev yapan 

Nakîbü’l-eşrâfl ar, kendi dönemlerinde sey-

yidlik hücceti verdiği seyyid veya şerifl erin 

isimlerini, siyâdet silsilelerini, doğum yerle-

rini ve ikametgâhlarını kaydettiği ve ismine 

“Nakîb Ceridesi veya “Nakîbü’l-eşrâf Defte-

ri” denilen defterler tutarlardı.14 Seyyidler, 

şecerelerini kaybettiklerinde merkezdeki 

Nakîbü’l-eşrâf’a veya kazalardaki Nakîbü’l-

eşrâf kaymakamlarına müracaat ederek, 

Nakîbü’l-eşrâf Defterlerindeki kayıtlardan 

istifade edilmek suretiyle şecerelerini tekrar 

13 Nakîbü’l-Eşrâf Defterleri’nde şerîfelerle ilgili müsta-
kil bir bölüm oluşturulmuştur. Bu konuda ayrıntılı bil-
gi için bkz., İstanbul Müftülüğü, MŞH, Nakîbü’l-Eşrâf 
Defterleri, nr. II, vr. 26a. vd.

14 Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilâtı, Ankara, 1988, s. 167. 
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çıkartabilirlerdi.15 Bu anlamda Nakîbü’l-
eşrâf Defterleri kurumun işleyiş ve icraatla-
rını göstermesi bakımından oldukça önem-
lidir.

2- Nakîbü’l-eşrâfl arın Maiyyetleri 

ve Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamları 

Nakîbü’l-eşrâf’ın en önemli yardım-

cıları “Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamları” ve 

“Nakîbü’l-eşrâf Çavuşları”dır. 16

Bir seyyidin siyâdetinden şüphelenil-

diği zaman veya hakkında herhangi bir 

şikâyet vuku bulduğunda olayla ilgili tah-

kikat yapmak; seyyid olmadığı halde ba-

şına yeşil sarık17 saranları tespit etmek ve 

onları yaptıkları davranıştan vazgeçirmek 

Nakîbü’l-eşrâf Çavuşlarının (müfettişleri) 

vazifeleri arasındaydı.18 Herhangi bir suç iş-

15 İstanbul Müftülüğü Meşîhat Arşivi’nde toplam 47 
adet Nakîbü’l-eşrâf Defteri bulunmaktadır. Bu defter-
leri Nakîbü’l-eşrâfl ar tarafından düzenlenen siyâdet 
hüccetlerinin suretlerinin kaydedildiği Siyâdet Hüc-
cet Defterleri, Nakîbü’l-eşrâfl arın düzenledikleri 
hüccetlerdeki isimlerin alfabetik sırayla kaydedildiği 
İcmal ve İsim Fihrist Defterleri, Nakîbü’l-eşrâfl ık Mü-
essesesinin yaptığı yazışmaları ihtiva eden Nakîbü’l-
eşrâfl ığa Mahsus Evrak Kayıt Defterleri, mütesey-
yidlerin tespitine ait Teftiş Defterleri, Nakîbü’l-eşrâf 
kaymakamlarının tayin tarihi ve mahallerini gösteren 
Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı Atama Defterleri, Seyyid-
lere verilen maaşların kaydedildiği Maaş Defterleri 
olmak üzere altı bölümden oluşmaktadır.

16 BOA, Hatt-ı Hümâyûn, nr. 26846; Meşîhat Arşivi, 
Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, nr. 19, vr. 2a; ayrıca bkz., Sa-
rıcık, a.g.e., s.148; Uzunçarşılı, a.g.e., s.167-168, 172.

17 Ayrıntılı bilgi için bkz. Jean de Thevenot, 1655-
1656’da Türkiye, (Terc.: Nuray Yıldız), Tercüman Ga-
zetesi, İstanbul, 1978, Tercüman 1001 Temel Eser, s. 
84, 194, 198.

18 Meşîhat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, nr. 5, vr. 
36a. 

leyip tevkif edilmeleri gereken seyyidler ise 

Nakîbü’l-eşrâf başçavuşunun denetiminde-

ki Nakîbü’l-eşrâf konağındaki tevkifhane-

de tutulurdu.19 Sâdât çavuşlarının tayinleri, 

Nakîbü’l-eşrâfl ar’ın divâna arzları üzerine 

atanacak kişiye berat verilmek suretiyle 

gerçekleşirdi.20 Bu vazifeye uygun görülen-

ler için belirli bir süre tayin edilmemiş, her-

hangi bir sebeple münhal kalan memuriyete 

bir diğeri atanmıştır.21 Ancak zamanla vila-

yet, sancak ve kazalara Nakîbü’l-eşrâf kay-

makamı atanması yaygınlaştığında bahsi 

geçen görevleri kaymakamlar icra etmiştir.

Nakîbü’l-eşrâf’ın eyalet, sancak veya 

kazalardaki temsilcisi ise Nakîbü’l-eşrâf 

kaymakamlarıdır.22 Nakîbü’l-eşrâf kay-

makamları nakîblik vasfına uygun, halkın 

itibar ettiği seyyid aileler arasından seçil-

miştir. Bu göreve tayin edilenler, genelde 

çok uzun süre bu vazifede kalmışlar, ancak 

haklarında herhangi bir şikâyet olduğunda 

veya Ehl-i sünnete muhalif davranışlarda 

bulundukları tespit edildiğinde görevlerin-

den alınmışlardır.23 

3- Nakîbü’l-eşrâf 

Kaymakamlarının Görevleri

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamları bulun-

dukları bölgelerde Nakîbü’l-eşrâfı temsil et-

19 BOA, Hatt-ı Hümâyûn, nr. 26846; nr. 51442.

20 BOA, Ali Emiri Tasnifi , nr. 4976; BOA, Kepeci, nr. 
260, s.137.

21 BOA, Ali Emiri, nr. 4969. 

22 Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamları için bkz., Nakîbü’l-
eşrâf Defterleri, nr. 34, 35 ve 36.

23 Bkz., Meşîhat Arşivi, EO, Dosya nr. 1224, Gömlek 
nr. 98; BOA, C.ADL, nr. 1035. 
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mişlerdir. Bu sebeple Nakîbü’l-eşrâf kayma-

kamlarının tayin edildikleri yerlerdeki sey-

yidlerin soy silsilesini muhafaza etmek, suç 

işlediğinde seyyidleri uyarmak ve gereken 

cezayı tatbik etmek, ayrıca müteseyyidleri 

tespit ederek merkezdeki Nakîbü’l-eşrâf’a 

bildirmek öncelikli görevleri arasındaydı. 

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamları, seyyid-

lik iddia edenlerle ilgili takibatta bulunarak 

durumu Nakîbü’l-eşrafa bildirir ve müte-

seyyidlerin başlarından yeşil sarıkları alır, 

dinlemeyenleri ise cezalandırırdı. Nakîbü’l-

eşrâf kaymakamları bulundukları bölgeler-

de kadıyla beraber teftiş yaparak seyyidli-

ğinden şüphelendiği kişilerin nesebini kadı 

huzurunda ispatlamasını isterdi.24 Seyyid 

olmadıkları tespit edilenlerin başlarındaki 

yeşil sarık alınarak bu durum kadı tarafın-

dan Şer‘iyye Sicili’ne kaydedilirdi.25 

Tanzimatın ilanıyla azınlıklara sağlanan 

haklar kapsamında, diğer dinlerin ruhanî 

liderleri münavebeli olarak idare mahke-

melerinde görevlendirilmeye başlanmıştır. 

Bu şekilde Nakîbü’l-eşrâf kaymakamları da 

idare mahkemelerinde ve vilayet idare mec-

lisinde görevlendirilmiştir.26 Ayrıca mahke-

melerde güvenilir bilirkişi mahiyetindeki 

“şühûdü’l-hâl”de görev almışlardır.27

24 Bkz., Antep Şer‘iyye Sicili, sicil nr. 162, s.234; 
Meşîhat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, nr. 5, vr. 
45b.

25 Meşîhat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, nr. 5, vr. 
45b.

26 BOA., DH. TMIK. S. 49/47; DH. TMIK. S. 51/66; 
DH. MKT. 1335/103a; DH. MKT. 1438/37.

27 BOA, DH.MKT., Dosya nr. 1438, Gömlek nr. 37, 
19/Za/1304.

İlmiye sınıfına mensup olan ve seyyid-

ler arasından seçilen Nakîbü’l-eşrâf kayma-

kamlarının kadılık, müftülük gibi görevleri-

nin yanı sıra çeşitli tarikatların şeyhlikleriy-

le ilgili vazifeleri de bulunmaktaydı. Ayrıca 

kendilerine vakıfl ardan türbedarlık ve kapı-

cılık gibi görevler de tevcih edilmiş ve vakıf 

gelirlerinden maaş tahsis edilmiştir.28

Trabzon Müftüsü ve Nakîbü’l-eşrâf 

kaymakamı Seyyid Mahmud İmadüddin 

Efendi’ye Trabzon’daki Gülbahar Sultan 

Vakfı’nın imamet, cüzhan, devirhan, ihlâs 

ve Yasinhân cihetleri verilmiştir.29 Aslında 

vakfın bu tevcihatı İmadüddin Efendi’nin 

babası Trabzon Nakîbü’l-eşrâf kaymakam-ı 

sabıkı Zeynelabidin Efendi’nin uhdesin-

deydi. Vefatıyla bu cihetler oğluna intikal 

etmiştir.30

Medine-i Münevvere Nakîbü’l-eşrâf 

kaymakamlığına seçilen Seyyid Ulvi Bâfakih 

Efendi’nin seyyidlerle ilgili vakıfl ardaki gö-

revi atama defterinde şu şekilde geçmek-

28 BOA, EO., Dosya nr. 963, Gömlek nr. 72168, 20/
Z/1314; BOA, EO., Dosya nr. 963, Gömlek nr. 72168, 
9/M/1315; Örneğin Medine Nakîbü’l-eşrâf Kayma-
kamı Şeyhü’s-sâdât Seyyid Mehmed Cemalü’l-leyl 
Efendi’ye Hz. Abbas Türbesinin Türbedarlığı görevi 
verilmiştir. Mardin Sancağı Nakîbü’l-eşrâf Kaymaka-
mı Seyyid Abdülgani’ye Cafer-i Tayyar (r.a.)’ın oğlu 
Mehmed-i Ensarî’nin Türbedarlığı tevcih edilerek 
hâsılatından maaş tahsis edilmiştir. BOA, İ.MVL., 
Dosya nr. 287, Gömlek nr. 11351, 10/M/1270; BOA, 
A.MKT.MVL., Dosya nr. 130, Gömlek nr. 9, 27/
M/1278.

29 Meşîhat Arşivi, EO, Dosya nr. 1279, Gömlek nr. 
106.

30 Meşîhat Arşivi, EO, Dosya nr. 1279, Gömlek nr. 
106.
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tedir: “…ehliyet ve liyâkati der-kâr olan 

sâdât-ı kirâma âid evkāf-ı umûrunu kibâr-ı 

sâdâttan îcâb eden zevâttan mürekkeb bir 

hey’etin müzâkere ve müşâveresiyle rü’yet 

eylemek ve tevzî‘ ve taksîmini dahi mezkûr 

heyetin tensîb ve ma‘rifetiyle icrâ etmek 

ve vâridât ve masarifâtı mübeyyin bir sene 

nihâyetinde o senenin muhâsebesini tanzim 

eylemek şartıyla nikābet-i mezkûre kayma-

kamlığına icrâ-yı me’mûriyeti sâdât-ı kirâm 

tarafından der-meyân edildiğinden bi’l-

bahs icrâ-yı iktizâsı Harem-i şerîf-i Hazret-i 

Nebevî Meşîhat-i Celîlesi’nden bâ-tahrîrât-ı 

cevâbiyye inhâ olunmaktan nâşî… 31 Bu ifa-

delerden Medine’deki Nakîbü’l-eşrâf kay-

makamının görevlerinden birisinin de sey-

yidlerle ilgili vakıfl arın idaresi olduğu anla-

şılmaktadır. 

Pâyitahta yazılan arz ve şikâyetlerde 

çoğu zaman Nakîbü’l-eşrâf kaymakamları-

nın isim ve imzası yer almaktaydı.32 Örne-

ğin, Kastamonu mütesellimi Şerif Mustafa 

Ağa’nın halktan fazla para topladığı, su-i hâl 

ve idaresinden dolayı ulemâ, sülehâ, hutebâ, 

sâdât-ı kirâm, kadı ve Kastamonu Nakîbü’l-

eşrâf kaymakamı tarafından durum sada-

rete arz edilmiş ve mütesellimin azledile-

rek yerine başka birisinin tayin edilmesi 

31 Meşîhat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, nr. 36, s. 
270

32 Özkaya, Yücel, 18. Yüzyılda Osmanlı Kurumları ve 
Osmanlı Toplumsal Yaşantısı, Kültür Bakanlığı, An-
kara, 1985, s.239-240.

istenmiştir.33 Sivas’ta yaşanan afet dolayı-

sıyla halkın zahire açısından sıkıntılı du-

rumdan kurtulması için idare meclisinin ve 

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamının raporu sada-

rete arz edilmiştir.34 Bu anlamda Nakîbü’l-

eşrâf kaymakamları, seyyidlerin ve bölge 

halkının sıkıntılarını sadarete iletmede aracı 

vazifesi görmüşlerdir.

Bazı Nakîbü’l-eşrâf kaymakamları bu-

lundukları bölgelerin askeri yönden mu-

hafazasından da sorumluydu. Örneğin, 

Mora’da Gördes Kazası’nı muhafaza eden 

Yenişehir müderrisi ve Nakîbü’l-eşrâf Kay-

makamı Seyyid Hacı Mehmed Efendi, yaşı-

nın ilerlemesi sebebiyle bahsedilen görevi 

yapamayacağından ömrünün kalan kısmın-

da evladlarıyla beraber Osmanlı Devleti’nin 

muzafferiyeti ve devletin bekası için dua 

etmek istediğini belirterek muhafızlık göre-

vinden affını istemiştir.35 

Görevini hüsn-i ifa ile yerine getiren 

kaymakamlara ilmiye rütbeleri tevcih edil-

miştir. Örneğin, Kerek Nakîbü’l-eşrâf Kay-

makamı Takiyyüddinzâde Seyyid Meh-

med Edip Efendi’nin hüsn-i hizmetinden 

33 BOA, HAT., Dosya nr. 686, Gömlek nr. 33322/F, 
29/Z/1239; Benzer arzlar için bkz., BOA, HAT., Dos-
ya nr. 505, Gömlek nr. 24893/C, 29/Z/1239. Sinop’a 
nefyedilen Tütüncü Ömer Ağa’nın halka zalimane 
davranması, daima zina, livata ve içkiyle meşgul ol-
duğu gerekçesiyle izale-i vücudu istirhamına dair Bo-
zok Müftüsü, Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı ve sairenin 
mühürlerini havi Bozok kadısının ilâmı.

34 BOA, DH.MKT., Dosya nr. 1456, Gömlek nr. 102, 
05/S/1305.

35 BOA, C..AS., Dosya nr. 25, Gömlek nr. 1109, 19/
N/1202.
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dolayı haiz olduğu Edirne Pâyesi bir dere-

ce yükseltilmiştir.36 Yine Karahisarısahib 

Sancağı’na bağlı Şuhud Nahiyesi Nakîbü’l-

eşrâf Kaymakamı Şeyh Şuhudîzâde Seyyid 

Ali Agâh Efendi, neşr-i ilim ve marifetle 

meşgul olduğundan dördüncü Rütbeden 

Mecidi Nişanıyla taltif edilmiştir.37

Nakîbü’l-eşraf kaymakamları zaman 

zaman Şeyhülislamlık aracılığıyla kendi-

lerine maaş tahsis edilmesini veya maaş-

larının artırılmasını talep etmiştir. Şam-ı 

şerif Nakîbü’l-eşraf kaymakamı: “…Suriye 

nikâbetinin ehemmiyet ve itibâr-ı nokta-i 

nazarından hiçbir yere mukayyes olmadığı 

ve esnâ-i tensîkatta ketebe-i aklâma bile on-

dan pek ziyâde fazla maaşlar tahsîs edildiği 

ve sülâle-i tâhireden bulunanların maâşâtına 

ilişilmediği hâlde Şam’daki bi’l-cümle sâdât 

ve şürefâya riyâset edecek demek olan ve 

büyük küçük nazarında be-gâyet muhterem 

tutulan böyle bir vazîfe-yi şerîfeyi îfâ eden 

zâta maaş bağlanmaması münâsib olamaya-

cağı gibi ahâliye de sû-i te’sîri mûcib bulun-

muş olduğundan mezkûr nikābete şehrî lâ-

ekall bin kuruş maaş tahsîs meclis-i idâre-i 

vilâyetce ehemm ve elzem görülmesiyle 

îcâbının icrâsı 18 Eylül sene [1]326 târîhli ve 

660 numaralı mazbata ile makām-ı müşârün-

ileyhe arz ve iş‘âr…”38 ifadeleriyle bu bölge-

nin öneminden bahsederek kendisine aylık 

bin kuruş maaş bağlanmasını istemiştir.

36 Meşîhat Arşivi, EO, Dosya nr. 1307, Gömlek nr. 89.

37 Meşîhat Arşivi, EO, Dosya nr. 1307, Gömlek nr. 89.

38 Meşîhat Arşivi, EO, Dosya nr. 1595, Gömlek nr. 77.

Bazı Nakîbü’l-eşraf kaymakamları nez-

dinde kutsal emanetler bulunmaktaydı. Ör-

neğin Atina Bora Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı-

nın uhdesinde, Kandiye fâtihi Köprülüzâde 

Fâzıl Ahmed Paşa’dan kalma Kandiye fethi-

ne âid39 ve Hz. Ömer’e nisbet edilen sancak-ı 

şerîf bulunmaktaydı.40 

4- Nakîbü’l-eşrâf 

Kaymakamlarının Tayinleri ve 

Atama Menşurları

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarının atama-

ları, Nakîbü’l-eşrâf’ın arzı üzerine sadrazam 

buyuruldusuyla yapılmaktaydı.41 Kayma-

kamların atama menşûrları,42 görev yapa-

cakları kazanın Şerʻiyye Sicili’ne kaydedile-

rek atama işlemi resmiyet kazanmaktaydı.43 

Merkezde Nakîbü’l-eşrâf tarafından, 

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarının isimle-

ri, tayin edildikleri tarih, vilâyet veya san-

cak bilgileriyle birlikte atamalarının tevcih 

yahut ibkâ olduğunu gösteren defterler 

39 Meşîhat Arşivi, THR, Dosya nr. 941, Gömlek nr. 
57.

40 Meşîhat Arşivi, THR, Dosya nr. 941, gömlek nr. 
57/2. 

41 Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı atamaları için bkz., 
Meşîhat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, nr. 32, vr. 
189a.

42 Menşur, Hükümdar tarafından yapılan bir tayini, 
bir görev veya muafi yeti yahut iktâ tevcihini bildiren 
belgedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Abdülkerim Özay-
dın, “Menşur”, DİA, C. 29, 2014, s. 148-149.

43 Nakîbü’l-eşrâf Feyzullah Efendi tarafından Ocak 
1702 tarihinde Kütahya Sancağı’ndaki seyyidlere kay-
makam olarak atanan Abdülbaki Efendi’nin menşuru 
için bkz., Kütahya Şer‘iyye Sicilleri, nr. 1, s. 884. Krş., 
Sivas Şer‘iyye Sicilleri, nr. 1, s.353. 
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tutulmuştur.44 Nakîbü’l-eşrâf kaymakamları 

görevlerini güzel bir şekilde yerine getirdik-

leri takdirde her yıl ibka fermanı düzenlene-

rek görev süreleri uzatılmış, rütbe ve nişan-

lar ile taltif edilmişlerdir.45

Vilayet, sancak veya kazaya Nakîbü’l-

eşrâf kaymakamı atanabilmesi için o yerde 

belli bir seyyid veya şerif yoğunluğunun ol-

ması gerekmekteydi. Seyyid olmayan yerle-

re kaymakam ataması yapılmamıştır. Örne-

ğin Ankara Merkez Sancağı’nda Sivrihisar 

kazâsında “Seyyid ve şerif olmadığından 

kaymakam tayinine lüzum görülmemiştir”46 

İfadesi not düşülerek bu bölgeye Nakîbü’l-

eşrâf kaymakamı atanmamıştır. Bazen yo-

ğunluğa göre birkaç kazaya tek Nakîbü’l-

eşrâf kaymakamı atandığı da olmuştur.47 

Göreve getirilen Nakîbü’l-eşrâf kaymakam-

ları genelde çok uzun süre bu vazifede kal-

mış ve ancak haklarında herhangi bir şikâyet 

olduğunda azledilmişlerdir. Ataması yapı-

lan Nakîbü’l-eşrâf kaymakamının bilgileri, 

Nakîbü’l-eşrâf’ın nezdindeki tayin ve ibkâ 

defterine yazılmış ayrıca görev süresi uzatı-

lanlar için de ibkâ fermanı düzenlenmiştir.48

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarının men-

şurlarında görevleri de sıralanmaktaydı. 

Anadolu Kazaskeri tarafından Rodoscuk 

kazasına Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı tayin 

44 Meşîhat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, nr. 34, 35 
ve 36.

45 Meşîhat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, nr. 34.

46 Meşîhat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, nr. 36.

47 BOA, İbnülemin, Ensâb, nr. 658.

48 Meşîhat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı Atama 
Defteri, Genel nr. 103, Özel nr. 36, s.21. 

edilen Allâme Efendi’nin menşur suretin-

de49 Nakîbü’l-eşrâf kaymakamının sadece 

Nakîbü’l-eşrâfl ar tarafından düzenlenen 

siyâdet hüccetlerine itibar etmesi; seyyidleri 

sürekli teftiş etmesi ve seyyidlere yerel yö-

neticilerin müdahale ve rencide ettirmemesi 

gerektiği açıkça ortaya konmuştur.50 

Sivas, Han-ı Cedid, Yıldızeli, İlbeyli, 

Gelmüfad, Behrampaşa, Yakacık, Karahisar 

ve Akdağ Madeni kazalarında bulunan sey-

yidler için Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı tayin 

edilen Seyyid Hacı Abdüllatif Efendi’nin, 

seyyidlerden cezalandırılmaları gerekenle-

rin cezasının icrasına nezaret etmesi; sey-

yidlerden şer�an tahsil edilmesi gereken 

vergilerin kendisi tarafından tahsil edilmesi; 

seyyidlerden tevcihiyye, arusiyye ve buna 

benzer bir vergi alınmaması konusunda 

uyarıldığı görülmektedir.51 

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarının ata-

ma menşurlarında sadece İstanbul’daki 

Nakîbü’l-eşrâf’ın yetkili olduğunun özellikle 

vurgulanması oldukça önemlidir. Zira bazı 

dönemlerde Arap memleketlerinde verilmiş 

olan uzun ve geniş şecereler ve kadıların 

düzenlediği siyâdet hüccetleri iptal edilerek 

sadece Nakîbü’l-eşrâf’a siyâdet hücceti dü-

zenleme yetkisi verilmiştir.

49 Meşîhat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, nr. 32, vr. 
189a.

50 Meşîhat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, nr. 32, vr. 
174b. 

51 Sivas Şeriyye Sicilleri, sicil nr. 1, vr. 353. 
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Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamlarının gö-

rev menşuru sureti:52

Nikâbet Menşûru Sûreti:

Kıdvetü’s-sâdâti’l-kirâm …………. 

dâme şerefü siyâdetihî.

Gıbbe’t-tahiyyeti’l-vâfi ye inhâ olunur ki 

……….. gününden itibâren uhde-i behiyye-

lerine ihâle ve tefvîz olunmağla gerekdir ki, 

Hazret-i Seyyidü’l-Enbiyâ ve senedü’l-asfi yâ 

sallallahü Teâlâ aleyhi ve alâ âlihi ve eshâbihî 

ve sellim ve bârik ve ekrem Efendimiz’in 

rûz-i cezâda inâyet-i şefâatlerine ve füyûzât-ı 

celîlelerine nâiliyyet azm ve cezm ile sâdât-ı 

kirâma tevkîr ve ihtirâm ve izhâr-ı alâmet-i 

hadrâ edenleri men‘ ü def‘e ikdâm ve siz dahi 

kimseye alâmet-i şerîfe-i mezkûre vaz‘ından 

haşyet ve iddi‘a-i neseb-i siyâdet edenle-

ri tarafımıza havâleye mübâderet ile işbu 

emânet-i kübrâda iffet ve istikâmet eyleyüp 

sâdât-ı bâhirü’s-saâdâttan Pâdişâh-ı İslâm-

penâh ve şehinşâh-ı re’fet-destgâh ede. Er-

Rabbü’l-Mu‘în ve ibkâhü bi’n-nasri’l-mübîn 

hazretlerine isticlâb-ı da‘avât-ı hayriyye-

ye ihtimâm ve her bir emîrde şer‘-i şerîfe 

imtisâl-i tâm eyleyesiz.”

5- Nakîbü’l-eşrâf 

Kaymakamlarının Maaşları ve 

Gelir Kaynakları

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamları vakıfl ar 

tarafından desteklenmiş hatta bazı vakıfl a-

rın yönetiminde bulunmuşlardır. Örneğin 

Medine Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı Seyyid 

52 Meşîhat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, nr. 35, vr. 
189a.

Cemalülleyl Efendi’nin yerine göreve gelen 

Seyyid Hüseyin Bafakih Efendi’ye Evkaf-ı 

Hümâyûn hazinesinden 3000 kuruş yıllık 

ve maliye hazinesinden de 1000 kuruş aylık 

maaş tahsis edilmiştir.53 

Kerkük Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı Abdi 

Efendi ve Musul ulemasından Abdülmecid 

Efendilere evkaf varidat fazlasından maaş 

tahsis54 edilmiştir. Ayrıca Beyrut Nakîbü’l-

eşrâf kaymakamı Seyyid Abdurrahman en-

Nühhâs Efendi’nin üstlendiği Hz. Yahya Ca-

mii hatipliği, müderrislik ve imamlık gibi gö-

revler için vakıfl ardan maaş bağlanmıştır.55 

Halep’te Doğmuşiye Medresesi müderrisi 

ve vakıf mütevellisi Tâhâzâde Seyyid Yasin 

Efendi, Mısr-ı Kahire’ye Nakîbü’l-eşrâf kay-

makamı atanmasıyla uhdesindeki görevler 

ve maaşlar oğlu Seyyid Salih Efendi’ye tev-

cih edilmiştir.56

Ancak Nakîbü’l-eşrâf kaymakamla-

rına her ne kadar maaş tahsis edilse de bu 

maaşları yetersizliğinden şikâyet etmişler 

ve sürekli zam talebinde bulunmuşlardır. 

Suriye Vilayeti’nde sülale-i Nebeviyye’ye 

mensup Kezîrîzade Şerif Mehmed Rem-

zi el-Münir Efendi, Hz. Peyganber’e kadar 

uzanan nesep silsilesini de sunarak maaşına 

53 BOA, İrade, Dâhiliye, nr. 33936. 

54 BOA, İ..EV., Dosya nr. 37, Gömlek nr. 1322/Ş-04, 
09/Ş/1322.

55 BOA, Y.MTV, Dosya nr. 145, Gömlek nr. 87, 10/
R/1314; BOA, A.MTZ.CL., Dosya nr. 3, Gömlek nr. 
103, 17/R/1318; BOA, EO, Dosya nr. 1351, Gömlek nr. 
101275, 29/Ra/1317. 

56 BOA, C..MF., Dosya nr. 135, Gömlek nr. 6703, 05/
R/1125.
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zam yapılmasını talep etmiştir.57 Benek Ka-

zası Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı Nasrîzâde 

Seyyid Mehmed Salih Efendi’nin maaş tale-

binde ısrar etmesi üzerine imkan dâhilinde 

gerekli tahsisat yapılmıştır.58

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarına gelir te-

min edecek bazı imtiyazlar da sağlanmıştır. 

Örneğin Trablusşam Nakîbü’l-eşrâf kayma-

kamı Seyyid Mustafa Hüseyni Efendi’ye ko-

nağında günlük altı baş koyun kesip narh-ı 

cârisi üzere satma izni verilmiştir. Hatta bu 

muafi yetin Tanzimatın ilanından sonra da 

devam ettirilmesini istese de59 bu talebi uy-

gun görülmemiştir.60

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarına zaman 

zaman ilmiye tahsisatından veya muhtacîn 

tertibinden de maaş bağlanmıştır. Örne-

ğin Adana Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı ve 

Duahân Hüseyin Efendi’ye müderrisin tah-

sisatından veya muhtacin tertibinden maaş 

tahsisi talep edilmiştir.61 Musul ulemasın-

dan Ahmed Fahri ve Bâb Kazası (Haleb) 

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı Tasanizâde Ab-

dülkadir Efendiler’e;62 Hudeyde Sancağı’nın 

57 MŞH, EO, Dosya nr. 1730, Gömlek nr. 85.

58 BOA, EO., Dosya nr. 1116, Gömlek nr. 83699, 
5/Z/1315; BOA, EO., Dosya nr. 1091, Gömlek nr. 
81756, 19/L/1315; BOA, EO., Dosya nr. 1059, Gömlek 
nr. 79359, 2/Ş/1315. 

59 BOA, MVL., Dosya nr. 760, Gömlek nr. 90, 27/
C/1278.

60 BOA,MVL., Dosya nr. 760, Gömlek nr. 90, 27/
C/1278.

61 MŞH, EO, Dosya nr. 1665, Gömlek nr. 65/1.

62 BOA, EO., Dosya nr. 12302, Gömlek nr. 90101, 18/
Ts/1314.

Beytülfakih kazası Sâdâtından Nakîbü’l-

eşrâf Kaymakamı Seyyid Emin el-Bahr 

Efendi’ye;63 Rifâiye Tarikatı meşâyihinden 

Mardin Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı Mehmed 

Hindi Efendi’ye,64 Trablusşam’daki Rifâi 

Dergâhı Postnişini Nakîbü’l-eşrâf kaymaka-

mı Ahmed Efendi’ye,65 Suriye’de Benek Ka-

zası Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı Nasrizade 

es-Seyyid Mehmed Salih Efendi’ye;66 Suriye 

Vilayetinde Zebedani Kazası Nakîbü’l-eşrâf 

kaymakamı Abdullah Kezirî Efendi’ye;67 

aynı şekilde Medine’de Nakîbü’l-eşrâf 

kaymakamı ve Müdafa-i Milliye Şubesi re-

isi iken Kudüs’te şehid olan Seyyid Ulvi 

Efendi’nin zevcesi, kerimesi, hemşiresi ve 

oğluna68 “Muhtacin Maaşatı” tertibinden 

maaş tahsis edilmiştir. Sadiyye Tarikatı 

meşayihinden Sayda Nakîbü’l-eşrâf kay-

makamı Celaleddinzâde Ahmed Efendi’nin 

zaruretine binaen kendisine yardımda 

bulunulmuştur.69 

63 BOA, EO, Dosya nr. 479, Gömlek nr. 35859, 19/
Ra/1312.

64 BOA, DH.MKT., Dosya nr. 393, Gömlek nr. 65, 
13/M/1313.

65 BOA, DH.MKT., Dosya nr. 422, Gömlek nr. 51, 13/
Ra/1313.

66 BOA, EO, Dosya nr. 1059, Gömlek nr. 79359, 02/
Ş/1315.

67 Suriye Vilayeti’nde Zebedani Kazası Nakîbü’l-eşrâf 
Kaymakamı Abdullah Kezirî Efendi’ye maaş tahsis 
edilmiştir.

68 BOA, DH.İ.UM.EK., Dosya nr. 106, Gömlek nr. 11, 
05/R/1335.

69 BOA, DH.MKT., Dosya nr. 2198, Gömlek nr. 46, 
26/Z/1316.
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6- Nakībü’l-eşrâf 

Kaymakamlarının Şecereleri/

Silsilenâmeleri

Soy ağacı, soy kütüğü, ensab kütüğü, 

nesepname ve silsilenameyi ifade etmek 

için kullanılan “Şecere” kelimesi, bir kişi-

nin, bir ailenin kökü durumunda olan ata-

larını, dalları konumunda olan babaları ve 

çocuklarını gösteren ağaç şeklindeki çizim 

anlamına gelmektedir. Osmanlı Devleti’nde 

sadece soy için değil tasavvufta tarikat men-

subiyetini gösteren belgeye silsilenâme; fü-

tüvvet kurumunda bir meslek ve sanat adı-

na düzenlenen diplomaya da şecerenâme 

denmiştir.70 

Osmanlı Devleti’nde Hz. Peygamber’in 

soyuna mensup olan seyyidlerin, kendileri-

ne tanınan imtiyazlardan yararlanmak için 

şecere yani siyâdet hücceti almaları gerek-

liydi. Seyyidlerin ellerindeki şecereler aynı 

zamanda bir imtiyaz belgesi mahiyetin-

deydi. Siyâdetinden dolayı maaş bağlanan 

ihtiyaç sahibi seyyidler olduğu gibi vergi 

muafi yetleri de söz konusuydu. Dolayısıyla 

hüccetlerde geçen “ihtiyaç zamanında delil 

olması” ifadesi de vergi muafi yetiyle ilgili-

dir. Ayrıca siyâdet hüccetlerinin, teftişlerde 

ibraz edilmesi zorunluydu. 

Osmanlı Devleti’nde görev yapan 

Nakîbü’l-eşrâfl ar, kendi dönemlerinde 

siyâdet hücceti verdiği seyyid veya şe-

rifl erin isimlerini, siyâdet silsilelerini ve 

ikametgâhlarını “Sâdât Defteri” veya 

70 Nebi Bozkurt, “Şecere”, DİA, C. 38, s. 403.

“Nakîbü’l-eşrâf Defteri” denilen defterle-

re kaydetmişlerdir.71 Nakîbü’l-eşrâfl ar’ın 

tuttuğu kendi dönemine ait sâdât defterle-

ri sayesinde de, şeceresi bulunmayan veya 

herhangi bir sebeple kaybedenler Nakîbü’l-

eşrâf’a ya da Nakîbü’l-eşrâf kaymakamları-

na müracaat ederek siyâdetlerini ispat ede-

bilmişlerdir.

Bazı Nakîbü’l-eşrâf ve Nakîbü’l-

eşrâf kaymakamlarının silsilenâmeleri de 

Nakîbü’l-eşrâf Defterlerine kaydedilmiştir: 

Karahisâr-ı sâhib Sancağı’na tâbi‘ 

Şuhûd Kasabası’nda Şeyh Şuhûdîzâde es-

Seyyid el-Hâc Ebubekir Efendi’nin şecere 

ve silsilenâmesi sûreti:72 

“Elhamdülillâhi’l-alîm ellezî enbete 

şecerete’s-siyâdeti min arzı’s-saâdeti bi’n-

nezrâti ve’l-behâi muhzıraten min eseri 

feyezâni’l-mâi, el-Hakîm ellezî esbete bihî 

neseben ve sıhran fesâret ke-şeceratin tay-

yibetin asluhâ sâbitün ve fer‘uhâ fi ’s-semâi. 

Ve’s-salâtü’l-evfâ ve’s-selâmü’l-ezkā alâ 

men kâle fî hakkı veled-i Fâtımetü’z-zehra 

küllü bin ünsâ asabetihim ebûhum illâ 

veled-i Fâtıma fâni ene ebûhum ve ene asa-

betuhum ve bihi iftihârü’s-sâdât ve izzü’ş-

şürefâ ve alâ âlihi’l-müteveccîn bi-tîcâni’l-

meveddeti fi ’l-kurbâ ve alâ ashâbihillezîne 

hüm hidâtün ehli’d-dîn ilâ tarîki’l-hüdâ ve 

ba‘de fe’s-sebebü’d-dâî ilâ tahrîri hâzihi’n-

nemîkati’l-enîka ve’l-vesîkati’l-vesîka hüve 

innehü kad tebeyyene ve zahara ve te‘ayyene 

ve behera bi-mürâcaati mefhari’l-hutabâ 

71 Uzunçarşılı, İlmiye Teşkilâtı, s. 167. 

72 Meşihat Arşivi I. Bölüm, defter nr. 103, s. 6 ve 7.
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ve’ş-şuyûh es-Seyyid el-Hâc Ebûbekir min 

kasaba-i Şuhûd tâbi‘-i li-livâ-i Karahisâr-ı 

sâhib el-arîf bi-Şeyh Şuhûdî-zâde ve hüve 

ibnün sulbiyyün li’s-Seyyid el-Hâc Hatîb 

Halil ibn-i es-Seyyid Halil ve hüve ibnü 

es-Seyyid el-Hâc Ebûbekir ibn-i es-Seyyid 

Halil ibn-i es-Seyyid eş-Şeyh Ömer ibn-i es-

Seyyid eş-Şerîf Hasan Çelebi ibn-i es-Seyyid 

Mevlânâ ve seyyidinâ eş-Şeyh Ömer Şuhûdî 

kuddisellâhu sırrahü’l-azîz ve nefeza bi-

berekâti enfâsihi’l-kudsiyyeti ve innehû 

mine’n-nesebi’t-tâhir ve şerâfetuhû ve 

siyadetuhû ma‘rifetün fî diyârihi beyne’n-

nâs lâ şübhe fîhâ ve zâlike ba‘de en ebra-

ze berâeten dâlleten ve musarrahaten alâ 

siyâdetihî muvarrahaten bi-târîhi yevmi’s-

sâbi‘ min şehr-i Cumâde’l-âhir li-sene işrîn ve 

selâse mie ve elf ve ebraze berâeten dâlleten 

musarrahaten alâ siyâdeti ebîhi’l-mezkûr 

muvarrahaten bi-târîhi yevmi’l-hâdi aşar 

min şehr-i Muharremi’l-haram li-sene tis‘a ve 

seb‘în ve mieteyn ve elf ve berâeten dâlleten 

musarrahaten alâ siyadeti ceddihi’l-mezkûr 

es-Seyyid Halil muvarrahaten bi-târîhi 

yevmi’s-sâbi‘ aşar min şehr-i Muharremi’l-

haram li-sene erba‘a ve selâsîn ve mieteyn 

ve elf ve berâeten dâlleten ve musarrahaten 

alâ siyâdeti ceddihî kıdvetü’s-sâdâti’l-kirâm 

es-Seyyid el-Hâc Ebubekir ve ebraze huce-

cen müte‘addideten ve ferâmini münîfeten 

bi-tevârihi’l-muhtelifeti ve menşûri’n-

nikābeti ve sûreti kuyûdi’l-Hâkāniyyeti 

el-muanven bi-tuğrâi’l-garrâi’s-salâtini’l-

Osmaniyyeti eyyedallâhu hilâfetehum ilâ 

yevmi’l-kıyâmeti alâ nikābeti ve siyâdeti 

ecdâdihim ba‘de ceddihimi’l-müşârün-

ileyh Mevlânâ Şeyh Şuhûdî kuddise sırrahu 

bi-vâsıtati ceddihimi’l-evvel kutbü’l-ârifîn 

ve zahrü’l-vâsilîn es-Seyyid Hamza Paşa 

ibn-i Zekeriyya el-mülekkab bi-Efe Seydi 

kuddise sırrahü’l-azîz müntehiyyen bihî 

nesebihim ilâ imami’l-meşârık ve’l-meğārib 

Esed bin Gâlib seyyidünâ Ali ibn-i Ebi Talib 

kerremallâhü vechehû ve radiyallâhu Teâlâ 

anhu ve an evlâdihim ecma‘în fe‘inde zâlik 

ezine lehû el-muvakka‘ a‘lâhu el-mütevakki‘ 

rızâe mevlâhu li-vaz‘i’l-alâmeti alâ ra’sihî 

kesâiri’l-eşrâf ve’s-sâdât iznen mer‘iyyen fe-

yenbeği li-cemî‘i’l-enâm en yetelakkûhu ye-

teleggavhu bi’l-i‘zâm ve’l-ikrâm li-intisâbihi 

ile’l-ırkı’t-tâhir kemâ hüve’l-ra’yü’l-câri 

beyne’l-evâil ve’l-evâhir cerâ zâlik ve hurri-

re fî yevmi’s-sâdis min şehr-i Muharremi’l-

haram min şuhûri sene selâsîn ve selâse mie 

ve elf.

İbnuhû eş-Şerîf es-Seyyid Ali Agâh

İbnuhû eş-Şerîf es-Seyyid Mustafa Rüşdi

İbnuhû eş-Şerîf es-Seyyid Hafız Mehmed 

Fahri

İbnetühû eş-Şerîfe Rabia-i Adeviyye

İbnetühû eş-Şerîfe Hatice” 

Karahisâr-ı sâhib’e tâbi‘ Şuhûd Ka-

sabası Nakībü’l-eşrâf Kaymakamı Şeyh 

Şuhûdî-zâde es-Seyyid Ali Âgâh Efendi’nin 

şecere ve silsilenâmesi sûreti:

Elhamdülillâhi’l-alîm ellezî enbete 

şecerete’s-siyâdeti min arzı’s-saâdeti bi’n-

nezrati ve’l-behâi muhzıraten min eseri 

feyezâni’l-mâi, el-Hakîm ellezî esbete bihî 

neseben ve sıhran fesâret keşeceratin tay-

yibetin asluhâ sâbitün ve fer‘uhâ fi ’s-semâi. 



2015 / Yıl: 5 Sayı: 10

199

Ve’s-salâtü’l-evfâ ve’s-selâmü’l-ezkā alâ 

men kāle fî hakkı veled-i Fâtımetü’z-zehra 

küllü bin ünsâ asabetihim ebûhum illâ ve-

ledü Fâtıma fâni ene ebûhum ve ene asa-

betuhum ve bihî iftihâru’s-sâdât ve izzü’ş-

şürefâ ve alâ âlihi’l-müteveccîn bi-tîcâni’l-

meveddeti fi ’l-kurbâ ve alâ ashâbihillezîne 

hüm hidâtün ehli’d-dîn ilâ tarîki’l-hüdâ ve 

ba‘de fe’s-sebebü’d-dâ‘î ilâ tahrîri hâzihi’n-

nemîkati’l-enîka ve’l-vesîkati’l-vesîka hüve 

innehü kad tebeyyene ve te‘ayyene ve zaha-

ra ve behera bi-mürâcaati kıdveti’s-sâdâti’l-

kirâm ve’l-eşrâfi ’l-izâm eş-Şerîf es-Seyyid 

Ali Âgâh min kasaba-i Şuhûd tâbi‘-i li-livâ-i 

Karahisâr-ı sâhib el-arîf bi-Şeyh Şuhûdîzâde 

zâdellâhu ni‘amehû ve şerafehû fi ’d-dâreyn 

ve hüve ibnün sulbiyyün li’ş-Şerîf es-Seyyid 

eş-Şeyh el-Hâc Ebû Bekir Sıtkı ibn-i eş-Şerîf 

es-Seyyid eş-Şeyh el-Hâc Halil Rüşdü ve 

hüve ibnün sulbiyyün li’ş-Şerîf es-Seyyid 

eş-Şeyh Halil ibn-i eş-Şerîf es-Seyyid eş-

Şeyh el-Hâc Ebû Bekir Çelebi ve hüve ib-

nün sulbiyyün li’ş-Şerîf es-Seyyid eş-Şeyh 

Halil ibn-i eş-Şerîf es-Seyyid eş-Şeyh Ömer 

Çelebi ve hüve ibnün sulbiyyün li’ş-Şerîf 

es-Seyyid Hasan Çelebi ibn-i eş-Şerîf es-

Seyyid Mevlânâ ve seyyidünâ eş-Şeyh 

Ömer Şuhûdî kuddisellâhü sırrahü’l-azîz ve 

nefeza bi-berekâti enfâsihi’l-kudsiyyeti ve 

innehû mine’n-nesebi’t-tâhir ve şerâfetuhû 

ve siyâdetuhû ma‘rifetün fî diyârihi ve 

meşhûratün fî nâhiyetihî beyne’n-nâs lâ 

şübhe fîhâ ve zâlike ba‘de en ebraze hüc-

ceten dâlleten ve musarrahaten alâ siyâdeti 

ebîhi’l-müşârün-ileyh es-Seyyid el-Hâc 

Ebû Bekir Sıtkı muvarrahaten bi-târîh-i 

evâil-i Muharremi’l-haram li-sene selâsîn 

ve selâse mie ve elf ve ebraze hücecen 

müte‘addideten ve ferâmini münîfeten 

bi-tevârihi’l-muhtelifeti ve menşûri’n-

nikābeti ve sûreti kuyûdi’l-Hâkāniyyeti 

el-muanven bi-tuğrâi’l-garrâi’s-salâtini’l-

Osmaniyyeti eyyedallâhu hilâfetehum 

ve saltanatehum ilâ yevmi’l-kıyâmeti alâ 

nikābeti ve siyâdeti ve şerâfeti ecdâdihim 

ba‘de ceddihimi’l-müşârün-ileyh Mevlânâ 

Şeyh Şuhûdî kuddise sırrahü’l-azîz bi-

vâsıtat-i ceddihimi’l-evvel kutbü’l-ârifîn ve 

zahrü’l-vâsilîn es-Seyyid Hamza Paşa ibn-i 

Zekeriyya el-mülekkab bi-Efe Seydi kud-

dise sırrahü’l-azîz müntehiyyen bihî ne-

sebihim ilâ imâmi’l-meşârık ve’l-meğārib 

Esed bin Gâlib seyyidünâ Ali ibn-i Ebi Talib 

kerremallâhu vechehû ve radiyallâhu Teâlâ 

anhu ve an evlâdihim ecma‘în fe‘inde zâlike 

ezine lehû el-muvakka‘ a‘lâhu el-mütevakki‘ 

rızâe mevlâhu li-vaz‘i’l-alâmeti alâ ra’sihi 

kesâiri’l-eşrâf ve’s-sâdât iznen mer‘iyyen 

feyenbeği li-cemî‘i’l-enâm en yetelakkūhu 

bi’l-i‘zami ve’l-ikrâm li-intisâbihî ile’l-ırkı’t-

tâhir kemâ hüve’l-ra’yü’l-câri beyne’l-evâil 

ve’l-evâhir cerâ zâlike ve hurrire fî evâsıt-ı 

şehr-i Şa‘bani’l-muazzam li-sene selâsîn ve 

selâse mie ve elf.

İbnuhû eş-Şerîf es-Seyyid Mustafa Rüşdi

İbnetühû eş-Şerîfe Hanife Hasibe 

İbnetühû eş-Şerîfe Emine Feride

İbnetuhû eş-Şerîfe Hacer 

265 numaralı 3 Teşrîn-i sâni sene [1]330 

târîhli mazbatası görülmüştür. 

Fî 25 Haziran sene [1]331”
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7- Nakîbü’l-eşrâf 

Kaymakamlarının Yönetimle 

İlişkileri

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarının yerel 

yönetimle ilişkileri her zaman iyi olmamış-

tır. Vilayet veya kazaların yönetimindeki 

mülkî erkânla bir takım sıkıntılar yaşan-

mıştır. Özellikle bazı bölgelerde vilayet 

meclisinin kararıyla nikâbetin kaldırılması 

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı olmak isteyen-

ler arasında huzursuzluğa sebep olmuştur. 

Örmeğin Kastamonu Nakîbü’l-eşrâf Kay-

makamı İbrahim Zühdü Efendi’nin vefatın-

dan sonra73 yerine kaymakam olmak isteyen 

Müftüzade Zeynelabidin Efendi tayin edil-

memiş ve vilayet meclisinin aldığı kararla 

Kastamonu’da nikâbetin tümüyle kaldırıl-

ması gerektiği bildirilmiştir.74 

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarının tabii 

aza sıfatıyla idare meclisine katılmaları da 

zaman zaman sıkıntılara sebep olmuştur. 

Şura-yı Devlet, Nakîbü’l-eşrâf kaymakamla-

rının tabii aza sıfatıyla idare meclisinde bu-

lunmamalarına dair aldığı kararı sonrasında 

değiştirerek idare meclisinde görev almala-

rını uygun görmüştür.75 Ancak Nakîbü’l-

73 Meşîhat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, nr. 36. 
s.210. Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamlığı 25 Safer sene 
1295 tarihinden itibaren Mevâlîden es-Seyyid İbra-
him Zühdü Efendi uhdesine tevcîh buyurulmuştur. 
Mûmâ-ileyh İbrahim Zühdü Efendi 21 Receb sene 
1319 tarihinden itibaren ibka buyurulmuştur.

74 Meşîhat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defteri, nr. 36. 
s.210.

75 BOA, DH.MKT., Dosya nr. 797, Gömlek nr. 5, 
10/L/1321; Şûrâ-yı Devlet mazbatası için bkz., BOA, 
Y..A...RES., Dosya nr. 118, Gömlek nr. 75, 18/Ş/1320; 
BOA,. ŞD, Dosya nr. 2808, Gömlek nr. 18, 05/L/1330.

eşrâf kaymakamlarından hizmeti ve ahlakı 

düzgün olmayanların meclis azası olmaları-

na izin verilmemiştir.76

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarının hâiz 

bulundukları şeref ve haysiyet itibarıyla ida-

re meclislerinde teşrifat ve protokolde müf-

tüyü takip etmeleri gerektiği bildirilmiştir.77 

Ancak protokolde yer değişikliği talebinde 

bulunanlar da olmuştur. Bu talepler daha 

çok Bağdat, Basra ve Suriye gibi Arap böl-

gelerinden gelmiştir. Örneğin Rifaî şeyhi ve 

aynı zamanda Basra Nakîbü’l-eşrâf kayma-

kamı Seyyid Receb Efendi’nin protokolde 

yer değişikliği talebi uygun görülmüştür.78 

Yine Süleymaniye Nakîbü’l-eşrâf kaymaka-

mı Seyyid Mustafa Efendi’nin vefatı 

76 Bursa Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı Seyyid Mehmed 
Ömer Efendi’nin meclis-i kebir azası olduğu halde 
kendisine mazbata tahrir ettirilmeyişinin sebebinin 
bildirilmesi istenmiştir. Bursa valisinin cevabî yazısın-
da Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamının meclisin asli üyesi 
olmadığı, meclis azalığı için bir emirnamesi bulun-
madığı, ayrıca kendisinin su-i ahlâkı bulunduğu, bu 
görevdeki maksadı hizmet değil akçe almak olduğu, 
birçok kişiye borçlu bulunduğu için azalık vazifesi-
ne gelerek borçluların sıkıştırmasının önüne geçmeyi 
arzu ettiği ve daha akla hayale gelmeyecek kadar fark-
lı niyetleri bulunduğu gerekçesiyle Meclis azalığına 
seçilmesinin uygun olmadığı Sadarete bildirilmiştir. 
Bkz. BOA, MVL., Dosya nr. 302, Gömlek nr. 88, 27/
Ra/1273.

77 BOA, DH.MKT., Dosya nr. 2228, Gömlek nr. 121, 
25/Ra/1317.

78 BOA, DH.MKT., Dosya nr. 938, Gömlek nr. 8, 25/
Za/1322.
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üzerine79 yerine seçilen Hasan Efendi’nin se-
lefi  gibi idare meclisinde görevlendirilmesi 
istenmiştir.80 

Diğer dinlerin ruhanî liderlerinin 
yanında kaymakamların düşük bir rüt-
bede bulunması uygun görülmemiş ve 
Beyrut’taki mutranların (piskopos/papaz) 
ikinci rütbeden nişan taşımaları sebebiyle 
Beyrut Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı Seyyid 
Abdurrahman Nühhas ve Müftü Abdül-
basit Efendiler’in mutranlardan daha dü-
şük seviyede kalmamaları için kendilerine 
ikinci rütbeden mecidi nişanı verilmiştir.81 
Ayrıca Yunan Muharebesi’nde önemli ve 
faydalı hizmetlerde bulunan Yanya Vilaye-
ti Nakîbü’l-eşraf Kaymakamı Seyyid Meh-
med Kutbeddin Efendi’nin Meclis-i İdare-i 
Vilayet’e tabii aza sıfatıyla devam ettirilme-
sine karar verilmiştir.82

Nâkîbü’l-eşrâf kaymakamlarının yö-

netimle aralarındaki problemlere ek teşkil 

79 Musul Süleymaniye Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı 
Seyyid Mustafa Efendi’nin Hicaz’davefâtıyla yeri-
ne, mahallince mazbûtu’n-neseb sadattan birisinin 
seçilmesi kaidesi gereğince kardeşi Seyyid Maruf 
Efendi’nin tayin edilmiştir. Bkz., MŞH, THR, Dosya 
nr. 583, Gömlek nr. 48, 25 Muharrem 1320; Süleymani-
ye Nakibüleşraf kaymakam-ı sabıkı müteveffa Seyyid 
Mustafa Efendi’nin hisse-i irsiyyesinin eşi Hanife Be-
hiyye Hanım’a teslimi ve bu konudaki dava ve tefer-
ruatı için bkz., MŞH, THR, Dosya nr. 586, Gömlek nr. 
3, 9 Muharrem 1322; THR, Dosya nr. 586, Gömlek nr. 
53, 22 Rebiülevvel 1322; THR, Dosya nr. 586, Gömlek 
nr. 117, 11 Cemaziyelahir 1322.

80 BOA, DH.MKT., Dosya nr. 797, Gömlek nr. 5, 10/
L/1321. 

81 BOA, İ_TAL, 1316. R. 198. 

82 BOA, ŞD., Dosya nr. 2691, Gömlek nr. 10, 06/
Za/1317.

edecek farklı durumlar da meydana gel-
mekteydi. Nâkîbü’l-eşrâf kaymakamlarının 
halka veya çevrelerine zulmettiklerine dair 
şikâyet dilekçeleri bulunmaktadır. Örneğin 
Erzincan Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı Nazif 
Efendi ve Nâib Muhtar Efendi’nin birlikte 
hareket ederek halka zulmettikleri gerekçe-
siyle azledilmeleri gerektiği ile ilgili pek çok 
şikâyet vuku bulmuştur.83 

Ehl-i örf ile seyyidler arasında vergi top-
lama konusunda anlaşmazlıklar ortaya çık-
tığı gibi seyyidlerin teftişinde Nakîbü’l-eşrâf 
kaymakamları, müftüler ve kendilerine özel 
yetki verilen zaviye postnişinleri arasında 
bazen yetki kargaşası da meydana gelmiş-
tir. Örneğin, 22 Zilhicce 1325/26 Ocak 1908 
tarihinde Suriye’de Sülale-i Kadirriyye’ye 
mensup olanların askerlikten muaf tutu-
labilmeleri için neseplerinin tespiti Hama 
Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı ve Zâviye-i 
Kâdiriye-i Murtazaviye Postnişîni Seyyid 
Salih Efendi tarafından yapılmaktayken, 
Hama’da Zâviye-i Kâdiriyye Postnişîni Sey-
yid Abdülcebbar Efendi bu görevin kendisi-
ne ait olduğunu iddia etmiş ve aralarındaki 

anlaşmazlıklar uzun süre devam etmiştir.84

83 Arzuhal üzerine çıkan istilâmı hâvî tahrirat için 
bkz., BOA, C..DH..,Dosya nr.18, Gömlek nr.852, 29/
Z/1255.

84 Yapılan yazışmalar neticesinde, Hama Müftüsü 
ve Zâviye-i Kâdiriyye Seccadenişini Mehmed Mü-
kerrem Efendi ve Hama sâbık Nakîbü’l-eşrâf Kayma-
kamı Mehmed Nuri Efendi’nin nakipliği zamanında 
sülale-i Kâdiriyye’ye mensup olanların neseplerinin 
tespit ve tasdiki için kendilerine özel bir emirle fer-
man çıkarıldığı, daha sonra göreve gelen Nakîbü’l-
eşrâf Kaymakamı Seyyid Salih Efendi’ye ise seyyidlik 
iddia edenlerin siyâdetini tasdik etme yetkisi verilme-
diği anlaşılmıştır. 
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8- Nakîbü’l-eşrâf 

Kaymakamlarının 

Cezalandırılmaları

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarının suçla-

rı sabit olduğunda cezalandırılmalarından 

çekinilmemiştir. Suçu sabit olan Nakîbü’l-

eşrâf kaymakamları görevden azledilmiş ve 

gerektiğinde sürgüne gönderilmiştir.85 Fakat 

bazen isnad edilen suçun gerçek olmadığı 

ortaya çıktığında görevine iade edilmiştir. 

Örneğin, Kudüs ve tevabii Nakîbü’l-eşrâf 

Kaymakamı Abdullah Efendi, Şam Valisi 

İbrahim Paşa’nın inhası ile azledilip, oğul-

ları ile birlikte Humus’a sürgün edilmiş, 

suçsuz olduğu anlaşıldığında oğulları ile 

birlikte Humus’tan salınmaları için emr-i 

şerif gönderilmiştir.86 Bazen de ıslah-ı nefs 

ettiği belirtilenlerin affedilerek tekrar eski 

görevlerine getirildikleri görülmüştür. Hal 

ve hareketlerini düzelttiği bildirilen Maarra 

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı Nevres Efendi, 

tekrar eski görevine iade edilmiştir.87 Yine 

Kıbrıs’a sürgün edilen Adana Nakîbü’l-

eşrâf kaymakamı Kademoğlu Ömer’in isnad 

edilen suçları işlemediği, kendisinin ilimle 

85 Sürgün edilen Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamları için 
bkz., Şam Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı Müftüzade Meh-
med Efendi’nin İstanköy’e sürgünü için bkz., BOA, 
C..ADL, Dosya nr. 46, Gömlek nr. 2788, 23/L/1233; 
Kuşadası Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı Seyyid Mehmed 
Efendi’nin Limni ceziresine sürgünü için bkz., BOA, 
C..DH., Dosya nr. 270, Gömlek nr. 13471, 19/R/1236.

86 BOA, C..DH., Dosya nr.28, Gömlek nr. 1398, 16/
L/1204.

87 BOA, EO., Dosya nr. 782, Gömlek nr. 58602, 
5/Z/1313. 

meşgul bir kişi olduğu anlaşılarak serbest 

bırakılmıştır. 88

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarının fi tne 

ve fesat çıkarmaları, ahaliye zulmetmeleri 

azledilme sebepleri arasındadır.89 Sandık-

lı Kazası Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı Sey-

yid Mehmed Efendi, yüz nefer piyade ile 

Meşta-yı Hümayuna azimetine emir veril-

diği halde görevini yerine getirmediğin-

den Bozcaada’ya sürgün edilmiştir.90 Sabık 

Halep Valisi Mustafa Paşa’yı Halep’ten çı-

karmak için toplanan gruplara yardım etti-

ği gerekçesiyle Halep Nakîbü’l-eşrâf Kay-

makamı Tâhâzade Ali Efendi’nin Kıbrıs’a 

sürgüne gönderilmesine karar verilmiştir.91 

Fakat daha sonra Halep Nakîbü’l-eşrâf kay-

makamı Tahâzâde Seyyid Ali Efendi’nin 

bu töhmetten uzak ve çoluk çocuğunun da 

çokluğu sebebiyle affı sağlanmıştır.92 Maraş 
ve Rakka valisi vezir Mehmed Celaleddin 
Paşa’nın arzıyla Antep Nakîbü’l-eşrâf kay-
makamı Mehmed’in uygunsuz davranışla-

88 BOA, C..ADL., Dosya nr. 84, Gömlek nr. 5050, 26/
Z/1214.

89 Bkz., BOA, C..ZB., Dosya nr. 68, Gömlek nr. 3395, 
21/Ra/1248.

90 BOA, C..AS., Dosya nr. 642, Gömlek nr. 27031, 18/
Za/1205.

91 BOA, C..ZB., Dosya nr. 15, Gömlek nr. 746, 29/
L/1206.

92 BOA, C..ADL. , Dosya nr. 49, Gömlek nr. 2957, 29/
Ş/1207; Benzer örnekler için bkz., Evvelce nefyedilip 
bilahere afvolunarak Dersaadet’e vürud eden Bosna 
esbak Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı Mustafa Nureddin 
Efendi ve Çukacızâde Mustafa Efendilerin vatan-ı as-
lileri olan Bosna’ya dönmeleri için Hattı Hümâyûn, 
BOA, HAT., Dosya nr. 502, Gömlek nr. 24659, 29/
Z/1240.
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rından dolayı Şeyhülislam ve müftünün em-
riyle Adana’ya sürülmüştür.93 

9- Nakîbü’l-eşrâf ve 

Kaymakamlarının Düzenlediği 

Siyâdet Tezkireleri

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarının sey-

yidlik iddiasında bulunanların neseplerini 

inceleyerek seyyid olduklarına kanaat getir-

diklerine siyâdet hücceti verilmesi ve onla-

rın gerekli hukukî imtiyazlardan faydalan-

maları maksadıyla durumlarını merkezdeki 

Nakîbü’l-eşrâfa bildirilmek için düzenledik-

leri belgeye “siyâdet tezkiresi” denir. 

Siyâdet Tezkiresi Sureti Örneği-1

Şerife Dursun oğlu Seyyid Mahmud’un 

anneannesinin dedesi Seyyid Hasan’ın 

Nakîbü’l-eşrâf Malûlzâde Efendi’den aldı-

ğı siyâdet hüccetini delil göstererek aldığı 

siyâdet tezkiresinin sureti:94 

Vech-i tezkîr[e] budur: İşbu sâhibü’t-

tezkîre es-Seyyid Mahmûd Meclîs-i 

Nikâbet’e hâzır olup ben vâlidem Şerîfe 

Dursun bint-i eş-Şerîfe Nigâr bint-i eş-

Şerîfe Döndü ibnet-i es-Seyyid Hasan ibn-i 

es-Seyyid Mustafa’nın oğluyum. Ceddem 

mezbûre Şerîfe Nigâr’ın ceddi merkûm 

Seyyid Hasan Nakîb-i sâbık Mâlûlzâde 

Efendi’nin huzûrunda isbât-ı neseb-i siyâdet 

edüp yedine hüccet almağın ben dahi isbât-ı 

neseb-i siyâdet ve istibkâ-i alâmet-i şerâfet 

etmek matlûbumdur deyü da‘va ve talep 

93 Adana Şeriyye Sicili, nr. 53, belge nr. 112, 1 Safer 

1237.

94 Meşîhat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel nr. 
89, Özel nr. 22, vr. 56b, 2. kayıt.

edüp müdde‘âsını mübeyyine şuhûd talep 

olundukta Adana Kazâsı’ndan Karye-i Âşık 

Sarılı ahâlisinden es-Seyyid Hüseyin ibn-i 

es-Seyyid Ahmed ve medîne-i Adana’dan 

Mahalle-i Eski Hamam ahâlisinden es-

Seyyid Süleyman Çavuş ibn-i es-Seyyid Hü-

seyin ve Mahalle-i Kayalıbağ ahâlisinden 

es-Seyyid Ömer ibn-i es-Seyyid Ali ve 

Mahalle-i Taşçıkan ahâlisinden es-Seyyid 

Mustafa ibn-i es-Seyyid Ali nâm kimesneler 

Meclîs-i Nikâbet’e hâzırûn olup, müdde‘â-

yı mezbûra muvâfıka ve silsile-i mezkûreyi 

vech-i meşrûh üzere musaddaka şehâdet-i 

vâzıha ile ihbâr ve beyân ettiklerine binâen 

mezkûr Seyyid Mahmûd’a başında alâmet-i 

siyâdet götürmeğe izin verilmiştir. Gerek-

tir ki mezkûr Seyyid Mahmûd’a her kande 

mürûr u ubûr ve ikâmet ve istîtân ederse 

siyâdetine binâen ikrâm ve ihtirâm olunup 

hüsn-i mu‘amele oluna ve’s-selâm

Hurrire fî gurre-i Şaban li-sene mi’e ve 

elf/[1 Şaban 1100/21 Mayıs 1689]

Şühûdü’l-hâl: Hüddâm-ı Meclîsi’n-

Nikâbe”. 

Siyâdet Tezkiresi Sureti Örneği-2

Adana’nın Cünhar Çeşmesi Köyü’nden 

Şerife Emine oğlu Seyyid İbrahim ve Şerife 

Fatma oğlu Seyyid Halil’in, annelerinin ba-

bası Seyyid eş-Şeyh Ali Efendi’nin Hocaza-

de es-Seyyid Osman Efendi imzalı siyâdet 

hüccetini ibraz ederek kendi seyyidliklerini 

ispat etmelerine dair tezkire:95

95 Meşîhat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel nr. 
87, Özel nr. 20, vr. 36b. 
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[Derkenâr] Seyyid İbrahim ve Halil 

Sebeb-i tahrîk-i kalem ve mûcib-i tasdîr-i 

rakam budur ki: 

Medîne-i Adana’ın hâricinde 

Cınhar[Çınar] Çeşmesi nâm Karye’de Si-

nanlı cemaatinden es-Seyyid İbrahim bin 

Şerîfe Emine bint-i es-Seyyid eş-Şeyh Ali 

Efendi bin es-Seyyid el-Hâc Nebî ve es-

Seyyid Halil bin Şerîfe Fâtıma bint-i Şerîfe 

Selçuka bint-i es-Seyyid eş-Şeyh Ali Efendi 

bin es-Seyyid el-Hâc Nebî yine Medîne-i 

Adana’nın hâricinde Cınhar Çeşmesi’nde 

es-Seyyid Yusuf bin el-Hâc İbrahim ve 

yine medîne-i mezbûrede Sûk-ı atîk de-

nilen mahalde es-Seyyid Süleyman bin 

Mehmed ve yine medîne-i merkûmede 

Tabakhâne Mahallesi sükkânından Hüseyin 

bin Mehmed şehâdetleriyle vech-i meşrûh 

üzere neseblerini isbât ve vâlidelerinin 

babası es-Seyyid eş-Şeyh Ali Efendi bin 

es-Seyyid el-Hâc Nebî’nin bin yüz sekiz 

Zilhiceti’ş-şerîfesi evâhiri tarîhiyle müver-

rah nukabâ-i sâlifeden merhûm pederim 

Hocazâde es-Seyyid Osman Efendi imzasıy-

la mümzât defter-i mahfûz-ı sâdâta mutâbık 

hüccet-i siyâdeti sûretin ibrâz etmeleriyle 

mezbûrânın siyâdetleri zâhir ve ırk-ı tâhire 

intisâbları bâhir olmağın işbu hurûf ketb 

ve ber-sebîl-i temessük yedlerine def‘ olun-

du. Eyâdi-yi kerîmeleriyle şeref-yâb olan 

hükkâm-ı zevi’l-ihtirâmdan mütevakki‘dir 

ki ba‘de’n-nazar yedlerinde ibkâ ve dest-i 

müte‘addîden himâye buyuralar ki el-

ikrâmü li’l-evlâdi’l-kirâm ikrâmun li’n-

nebiyyi aleyhi’s-selâmdır.

Hurrire fi  gurre-i Rebî‘ü’l-âhir li-sene 

hamsîn ve mi’e ve elf/[1 Rebî‘ü’l-âhir 

1150/29 Temmuz 1737]

[Mühür]

El-Mütevekkil ale’l-hayyi’l-ganiyyi ab-

duhu

Ömer el-Hüseynî.

10- Şecerelerin/Silsilenâmelerin ve 

Siyâdet Tezkirelerinin Nakîbü’l-

eşrâf Defterlerindeki Hüccetlerle 

Mukayese Edilmesi 

 Günümüzde seyyidlik iddiasında bulu-

nan kişilerin ilk olarak Meşihat Arşivi’ndeki 

Nakîbü’l-eşrâf Defterleri üzerinde ayrıntılı 

bir araştırma neticesinde, ellerindeki şecere-

lerin bu defterlerdeki kayıtlarla mukayese-

sini yapmaları gerekmektedir.

Bu araştırma için şu şekilde bir yol takip 

edilmesi uygun olabilir.

1- Öncelikle kişinin kendisine ait oldu-

ğunu iddia ettiği şecereyle irtibatının olup 

olmadığını, Osmanlı dönemine ait başta 

nüfus defterleri olmak üzere Şer‘iyye Sicil 

Defterleri, tapu tahrir defterleri, vakfi ye, fer-

man ve berat gibi tarihî vesikalar üzerinde 

ayrıntılı araştırması gerekir. Çünkü bu şece-

re Osmanlı döneminde düzenlenmiş sahih 

bir şecere olabilir. Ancak kişiyle irtibatı ol-

mayabilir. 

2- Sahih bir seyyidlik hüccetinin sol üst 

kısmında Nakîbü’l-eşrâf’ın mührünün bu-

lunması gerekir. Seyyidlik hücceti arşiv kay-
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naklarıyla mukayese edilip doğrulandıktan 

sonra şecerenin üzerindeki mühürlerin, bel-

genin düzenlendiği tarih esas alınmak su-

retiyle Nakîbü’l-eşrâf Defterleri serisindeki 

Mühür Tatbik Defteri’nden tatbikleri yapıl-

malıdır. 

3- Her Nakîbü’l-eşrâf, kendi dönemin-

deki seyyidlerin kayıtlarını tutmuş ve onlar 

için siyâdet hücceti düzenlemiştir. Düzenle-

diği bu siyâdet hüccetlerinin birer suretini 

de kendisinin tuttuğu ve merkezde muhafa-

za ettiği Nakîbü’l-eşrâf defterine kaydetmiş-

tir. Şeceredeki mühür tatbik edilip siyâdet 

hüccetini düzenleyen Nakîbü’l-eşrâf tespit 

edildikten sonra bahse konu Nakîbü’l-eşrâfa 

ait isim fi hrist ve seyyidlik hücceti defterle-

ri incelenerek şeceredeki isimler mukayese 

edilmelidir.

4- Eğer belgede Nakîbü’l-eşrâf kayma-

kamının ismi varsa kaymakam defterlerin-

den isim, mühür ve görev tarihleri kontrol 

edilmelidir.

5- Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı birçok 

davada “Şuhûdü’l-hâl” yani bilirkişi heye-

tinde görev aldığı için Şeriyye Sicillerindeki 

davalar incelendiğinde dönemin ve bölge-

nin Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı tespit edile-

bilir.

6- Seyyidlerle ilgili yapılacak araştır-

mada istifade edilebilecek diğer bir kaynak 

ise Sicill-i ahvâl dosyaları ve defterleridir. 

Araştırılan seyyid ailesi, Osmanlı dönemin-

de ilmiye sınıfına mensup ve resmî bir gö-

rev yapmış ise tercüme-i hâl varakasında 

seyyidliği ile ilgili bir ifade geçebilir. 

7- Ayrıca şeceresi araştırılan seyyid, 

vakıf tesis etmiş yahut vakıfta görev almış-

sa, vâkıfın ismi ve görevi, evladiyet kaydı 

Vakıfl ar Genel Müdürlüğü Vakfi ye fonunda 

veya vakfın kurulduğu bölgenin Şeriyye Si-

cillerinde kayıtlı olabilir.

8- Nakîbü’l-eşrâf kaymakamları va-

kıfl arda tevliyet, cüzhanlık, yasinhanlık 

gibi cihetlere tayin edildikleri için Vakıfl ar 

Genel Müdürlüğü’ndeki bahse konu vak-

fa ait maaş çizelgeleri incelenmek suretiyle 

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamının kaydına rast-

lanabilir.

9- Yukarıda bahsi geçen Meşîhat Arşivi 

Nakîbü’l-eşrâf Defter ve belgeleri hâricinde 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki Ahkâm 

ve Şikâyet Defterlerinde de Nakîbü’l-eşrâf, 

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı ve Seyyid/Şerif-

lerle ilgili pek çok hüküm bulunmaktadır. 

10-  Ayrıca -araştırmaya konu olan kişi 

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı ise Osmanlı 

Arşivi’ndeki vergi muafi yetlerini gösteren 

beratlar incelenebilir. 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen def-

ter ve belgeler üzerinde yapılacak tafsilatlı 

araştırma neticesinde kişinin sahîhü’n-neseb 

seyyid olup olmadığı hususunda doğru bir 

sonuca varılabilir.
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11- Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamlarının İsim Listesi

Osmanlı Devleti’ndeki Vilayet, Sancak ve Kazalara Atanan Nakībü’l-eşrâf 

Kaymakamları’nın Çizelgesi96

Sıra 
No

Vilayet/Sancak/Kaza Nakībü’l-eşrâf Kaymakamı Tayin Tarihi

1
Edirne Vilâyeti, 
Pınarhisarı, Babâ-yı Atik 
ve Havâss-ı Mahmutpaşa

Necib Efendizâde Seyyid Ahmed Rifat 
Efendi

1 Cemâziye’l-âhir 1291

2
Edirne Vilâyeti, 
Pınarhisarı, Babâ-yı Atik 
ve Havâss-ı Mahmutpaşa

İbrahim Efendi 15 Receb 1319

3 Aydın Vilâyeti Mustafa Efendi 24 Receb 1303

4 Aydın Vilâyeti Seyyid Cemaleddin Efendi 11 Muharrem 1331

5 Ankara Vilâyeti Hocazâde Seyyid Osman Refi k Efendi 18 Şaban 1304

6 Ankara Vilâyeti Seyyid Ahmed Tevfi k Efendi 7 Rebî‘ü’l-evvel 1313

7 Ankara Vilâyeti Mehmed Tayyib Efendi 8 Cemâziye’l-evvel 1318

8 Amasya Sancağı Şeyhzâde Ali Efendi 19 Cemâziye’l-âhir 1299

9 Amasya Sancağı Şeyh Mehmed Ali Efendi 11 Şevval 1319

10
Hüdâvendigâr Vilâyeti 
Merkez Sancağı’nda 
Eskişehir Kazâsı

Ali Efendi’nin mahdûmu Seyyid 
Abdullah Efendi

1 Şaban 1304

11
Hüdâvendigâr Vilâyeti 
Merkez Sancağı’nda 
Eskişehir Kazâsı

Seyyid Osman Efendi 25 Zilhicce 1320

12 Erzincan Sancağı Mehmed Sıdkı Efendi 7 Muharrem 1304

13 Kayseri Sancağı’nda 
İncesu Kazâsı Seyyid Hasan Çelebi Efendi 15 Cemâziye’l-âhir 1261

14 Erzurum Vilâyeti Abdürrezzak Efendi 15 Muharrem 1304

15 Erzurum Vilâyeti Abdürrezzak Efendi’nin mahdumu Ali 
Rıza Efendi 1 Rebî‘ü’l-âhir 1325

16 Adana Vilâyeti Seyyid Osman Efendi 5 Zilhicce 1298

17 Adana Vilâyeti Salih Rüşdü Efendizâde Seyyid 
Hüseyin Memduh Efendi 25 Zilkade 1327

18 Haleb Vilâyeti Merkez 
Sancağı’nda İdlib Kazâsı Fenârîzâde Seyyid Ahmed Efendi 7 Şaban 1305

96 Nakībü’l-eşrâf Kaymakamları’nın tayin çizelgesi Meşihat Arşivi I. Bölümdeki 102 ve 103 numaralı defterlerden istifade 
edilerek hazırlanmıştır. Elbette listedekiler haricinde görev yapmış Nakībü’l-eşrâf Kaymakamları da vardır. Biz sadece 
Meşihat Arşivi’ndeki Nakībü’l-eşrâf Defterlerinde ismi geçen kaymakamlarını listemize aldık.
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19 Haleb Vilâyeti Merkez 
Sancağı’nda İdlib Kazâsı Seyyid Tahir Efendi 15 Şaban 1323

20
Haleb Merkez 
Sancağı’nda Antakya 
Kazâsı

Müftüzâde Seyyid Hacı Abdurrauf 
Efendi 1 Şaban 1304

21
Haleb Merkez 
Sancağı’nda Antakya 
Kazâsı

Resûlzâde Seyyid Ahmed Naci Efendi 27 Rebî‘ü’l-âhir 1317

22 Ermenek Kazâsı Seyyid Mehmed Sadık Efendi 15 Rebî‘ü’l-evvel 1291

23
Konya Merkez 
Sancağı’nda Akşehir 
Kazâsı

Haydar Bey 5 Safer 1304

24
Konya Merkez 
Sancağı’nda Akşehir 
Kazâsı

Seyyid Şükrü Efendi 1330

25
Konya Merkez 
Sancağı’nda Akşehir 
Kazâsı

Seyyid Mahir Efendi 15 Ramazan 1341

26 Ürgüp Kazâsı Mustafa Nâilî Efendi 1 Zilkade 1305

27 Zor Sancağı’nda Ebu 
Kemâl Kazâsı Seyyid Mehmed Said Efendi 5 Cemâziye’l-âhir 1324

28 Urfa Sancağı Sirâczâde Seyyid Hacı Mehmed Tahir 
Efendi 23 Şaban 1305

29 Urfa Sancağı Ahmed Efendi 10 Ramazan 1316

30 Urfa Sancağı Hacı Ömer Efendi 15 Zilhicce 1330

31 Urfa Sancağı Ahmed Efendi’nin mahdûmu
Hüseyin Hüsameddin Efendi 22 Muharrem 1336

32 Yemen Vilâyeti’nde Ebu 
Ariş Kazâsı

Seyyid Mehmed bin Yahya er-Rifâî 
Efendi 19 Muharrem 1311

33 Yemen Vilâyeti’nde Ebu 
Ariş Kazâsı

Seyyid Ahmed bin Yahya er-Rifâî 
Efendi 26 Rebî‘ü’l-âhir 1313

34
Antalya nâm-ı diğer Teke 
Sancağı Hayda[r]î Seyyid Mahmud Efendi -

35
Antalya nâm-ı diğer Teke 
Sancağı

Hayda[r]î Seyyid Mahmud Efendi’nin 
hafîdi Hasan Beyzâde Seyyid Şevket 
Bey

29 Muharrem 1316

36
Konya Vilâyeti’nde 
Isparta Sancağı Seyyid Hasan Hüsnü Efendi -

37 Konya Vilâyeti’nde 
Isparta Sancağı Emin Efendi 25 Cemâziye’l-evvel 

1327

38 Bursa nâm-ı diğer 
Hüdâvendigâr Vilâyeti Şeyh Ahmed Bahaeddin Efendi 15 Rebî‘ü’l-evvel 1293
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39 Bursa nâm-ı diğer 
Hüdâvendigâr Vilâyeti Seyyid Mehmed Şemseddin Efendi 24 Rebî‘ü’l-âhir 1313

40 Bolu Sancağı Abdülaziz Efendi 23 Şaban 1304

41 Bolu Sancağı Ahmed Süreyya Efendi 19 Zilhicce 1323

42 Bingazi Sancağı Şeyh Salih Efendi 21 Receb 1327

43 Balıkesir nâm-ı diğer 
Karasi Sancağı Süleyman Ziyaeddin Efendi 28 Cemâziye’l-evvel 

1304

44 Basra Vilâyeti Seyyid Mehmed Said Efendi’nin 
mahdûmu Seyyid Receb Ferid Efendi 24 Şevval 1306

45 Basra Vilâyeti Yusuf Bey 12 Cemâziye’l-âhir 1324

46 Aydın Vilâyeti’nde 
Bayındır Kazâsı Seyyid Ahmed Fazıl Efendi 28 Şevval 1320

47 Bağdat Vilâyeti Seyyid Süleyman Efendi 15 Rebî‘ü’l-âhir 1319

48 Bağdat Vilâyeti Seyyid Abdurrahman Efendi 7 Muharrem 1316

49 Haleb Vilâyeti Merkez 
Sancağı’nda Bâb Kazâsı

Mefsânizâde Seyyid Abdülkadir 
Efendi 5 Receb 1296

50 Bitlis Vilâyeti Şeyh Mehmed Efendi 14 Zilhicce 1304

51 Bitlis Vilâyeti Seyyid Şeyh Hacı Abdülmelik Efendi 20 Muharrem 1312

52 Bitlis Vilâyeti Şeyh Hacı İbrahim Efendi 18 Zilka‘de 1318

53
Havran Sancağı’nda 
Basrü’l-harîr Kazâsı 
[Suriye]

Rifâîzâde Seyyid Za‘lî Efendi 22 Receb 1306

54
Havran Sancağı’nda 
Basrü’l-harîr Kazâsı 
[Suriye]

Rifâîzâde Seyyid Za‘lî Efendi’nin 
mahdumu Şeyh Hasan Efendi 23 Zilka‘de 1316

55 Havran Livâsı’na tâbi‘ 
Basra eski Şam Kazâsı

Mehmed Efendi ibni Talib el-Belhi 
Efendi 1 Şevval 1334

56 Beyrut Vilâyeti Abdurrahman Hilmi Nühas Efendi 16 Rebî‘ü’l-âhir 1305

57 Beyrut Vilâyeti Şeyh Abdurrahman Hut Efendi 21 Receb 1319

58 Beyrut Vilâyeti Abdülbâsıt Enes Efendi 22 Şevval 1337

59
Suriye Vilâyeti Merkez 
Sancağı’nda Bakaü’l-azîz 
Kazâsı

Murtazazâde Seyyid Mehmed Derviş 
Efendi 1 Rebî‘ü’l-evvel 1294

60
Suriye Vilâyeti Merkez 
Sancağı’nda Bakaü’l-azîz 
Kazâsı

Murtazazâde Seyyid Besim Efendi 25 Cemâziye’l-âhir 1317

61 Konya Vilayeti’nde 
Burdur Sancağı Hacı Hüsnüzâde Hacı Ahmed Efendi 23 Şaban 1308

62 Suriye Vilâyeti’nde 
Bealbek Kazâsı Seyyid Mehmed Kasım Efendi 3 Muharrem 1311

63 Tokat Sancağı Tombulzâde esSeyyid Ahmed Ârif 
Efendi 21 Zilkade 1300
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64 Tokat Sancağı Tombulzâde Hâfız Hüseyin Hüsnü 
Efendi 15 Zilkade 1322

65 Tekfurdağı Sancağı Seyyid Ahmed Efendi 1 Ramazan 1284

66 Tekfurdağı Sancağı Mehmed Rasim Efendi 8 Cemâziye’l-âhir 1308

67 Aydın Merkez 
Sancağı’nda Tire Kazâsı Seyyid Şeyh Mehmed Rahhali Efendi 1 Muharrem 1308

68 Ankara Vilâyeti’nde 
Çorum Sancağı Müftüzâde Ebubekir Said Efendi 1 Şaban 1276

69 Ankara Vilâyeti’nde 
Çorum Sancağı Abbas Efendi 15 Cemâziye’l-evvel 

1324

70
Edirne Vilâyeti Merkez 
Sancağı’nda Cisr-i Ergene 
Kazâsı

Şeyh Ârif Efendi 1 Şaban 1304

71
Haleb Vilâyeti Merkez 
Sancağı’nda Cisr-i Şuur 
Kazâsı

Şeyh Abdullah Efendi 7 Şaban 1296

72
Haleb Vilâyeti Merkez 
Sancağı’nda Cisr-i Şuur 
Kazâsı

Seyyid Abdülkadir Şemseddin Efendi 5 Safer 1315

73
Haleb Vilâyeti Merkez 
Sancağı’nda Cisr-i Şuur 
Kazâsı

Şeyh Ahmed Efendi 1 Rebî‘ü’l-âhir 1319

74
Haleb Vilâyeti Merkez 
Sancağı’nda Cisr-i Şuur 
Kazâsı

Seyyid Mehmed Şefi k Molla Efendi 15 Şaban 1329

75 Tekfurdağı Sancağı’nda 
Çorlu Kazâsı Hâfız Hasan Efendi 22 Receb 1308

76
Beyrut Vilâyeti’nde 
Nablus Sancağı’nda 
Cenin Kazâsı

Abbas Efendi -

77
Beyrut Vilâyeti’nde 
Nablus Sancağı’nda 
Cenin Kazâsı

Seyyid Mehmed Tüffâha Efendi’nin 
mahdûmu Seyyid Mehmed Rıfat 
Efendi

3 Rebî‘ü’l-âhir 1313

78 Haleb Vilâyeti Seyyid Mehmed Ebulhüda Efendi 20 Zilkade 1304

79 Haleb Vilâyeti Kevâkibîzâde Seyyid Mesud Ebusuud 
Efendi 22 Rebî‘ü’l-evvel 1327

80 Hama Sancağı Geylânîzâde Seyyid Mehmed Nuri 
Efendi 7 Şaban 1305

81 Hama Sancağı Harîrîzâde Seyyid Mehmed Efendi 2 Rebî‘ü’l-âhir 1310

82 Hama Sancağı Geylânîzâde Seyyid Murtaza Efendi 21 Safer 1313

83 Hama Sancağı Seyyid Salih Efendi 15 Rebî‘ü’l-âhir 1323

84 Hama Sancağı Geylânîzâde Vecih Efendi 16 Muharrem 1326

85 Hama Sancağı Salih Efendi 15 Ramazan 1326

86 Havran Sancağı Yasin Efendi 18 Muharrem 1295
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87 Van Vilâyeti’nde Hakkâri 
Sancağı Said Hüseyin Efendi 3 Muharrem 1300

88 Van Vilâyeti’nde Hakkâri 
Sancağı Evrâzizâde Seyyid İbrahim Efendi 5 Receb 1319

89 Hama Sancağı’nda 
Humus Kazâsı Zehrâvizâde Seyyid Yahya Efendi 21 Zilhicce 1306

90 Hama Sancağı’nda 
Humus Kazâsı Çenelizâde Seyyid Mahmud Efendi 19 Zilhicce 1308

91 Hama Sancağı’nda 
Humus Kazâsı Çenelizâde Seyyid Huri Efendi 15 Cemâziye’l-evvel 

1314

92 Hadîde Sancağı Harun Efendi -

93 Hadîde Sancağı Seyyid Abdurrahman Ali Harun 
Efendi

22 Rebî‘ü’l-evvel
1306

94 Hadîde Sancağı Seyyid Hasan el-Alevi el-Cifrî Efendi 21 Cemâziye’l-evvel 
1312

95 Hama Sancağı’nda 
Hamidiye Kazâsı

Geylânîzâde Seyyid Mehmed Murtaza 
Efendizâde Seyyid Salih Efendi 11 Cemâziye’l-âhir 1307

96 Bağdat Vilâyeti’nde Hille 
Kazâsı Sükûtîzâde Seyyid Abdülfettah Efendi 25 Zilkade 1323

97
Ankara Merkez 
Sancağı’nda Haymana 
Kazâsı

Seyyid Cafer Sadık 15 Muharrem 1309

98
Haleb Vilâyeti Merkez 
Sancağı’nda Harim 
Kazâsı

Sayyâdizâde Seyyid Abdürrezzak 
Efendi 4 Rebî‘ü’l-âhir 1306

99
Haleb Vilâyeti Merkez 
Sancağı’nda Harim 
Kazâsı

Seyyid Abdülkadir Efendi 15 Cemâziye’l-âhir 1315

100 Beyrut Vilâyeti’nde Hayfa 
Kazâsı Şeyh Said Efendi

101 Beyrut Vilâyeti’nde Hayfa 
Kazâsı Şeyh Abdülvahid Efendi 11 Zilkade sene 1321

102 Beyrut Vilâyeti’nde Hayfa 
Kazâsı

Hatîbzâde Said Efendi’nin mahdûmu 
Seyyid Mahmud Efendi 15 Zilhicce 1333

103 Harput nâm-ı diğer 
Ma‘mûratü’l-azîz Vilâyeti Seyyid Mehmed Emin Efendi 11 Şevval 1295

104 Harput nâm-ı diğer 
Ma‘mûratü’l-azîz Vilâyeti

Seyyid Mehmed Emin Efendi’nin 
mahdûmu Seyyid Osman Zeki Efendi 3 Zilhicce 1317

105 Kuds-i Şerîf Sancağı’nda 
Halîlü’r-rahman Kazâsı

Hamavîzâde Seyyid Mehmed Ali 
Efendi

7 Cemâziye’l-âhir 1300

106 Kuds-i Şerîf Sancağı’nda 
Halîlü’r-rahman Kazâsı Seyyid Mehmed Âtıf Efendi 13 Rebî‘ü’l-evvel 1311

107 Tekfurdağı Sancağı’nda 
Hayrabolu Kazâsı Hayrabolulu Ahmed Efendi 22 Receb 1308

108 Bağdat Vilâyeti’nde 
Divâniye Sancağı

Bağdat Müftüsü Said Efendi hafîdi 
Mehmed Cemil Efendi 13 Receb 1306

109 Bağdat Vilâyeti’nde 
Divâniye Sancağı Câbir Efendi 25 Şaban 1325
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110 Diyarbakır Vilâyeti Seyyid Mehmed Mesud Efendi 10 Cemâziye’l-evvel 
1306

111 Diyarbakır Vilâyeti Seyyid Mehmed Mesud Efendi’nin 
mahdûmu Bekir Sıdkı Efendi 15 Rebî‘ü’l-âhir 1329

112 Suriye Vilâyeti’nde Der‘a 
Kazâsı İdlibîzâde Seyyid Mehmed Said Efendi 7 Muharrem 1326

113 Denizli Sancağı Seyyid Şeyh Osman Abdülmennan 
Efendi 9 Rebî‘ü’l-âhir 1305

114 Denizli Sancağı Şeyh Hacı Osman Efendi’nin 
mahdumu Seyyid Ahmed Ziya Efendi 15 Zilhicce 1312

115 Bingazi Sancağı’nda 
Derne Kazâsı Şeyh Salim Efendi 5 Receb 1324

116 Duma Kazâsı Takiyyüddinzâde Seyyid Mehmed 
Edib Efendi 29 Ramazan 1314

117 Duma Kazâsı Takiyyüddinzâde Seyyid Yasin İlmi 
Efendi 27 Receb 1316

118 İşkodra Vilâyeti’nde 
Dırac Sancağı Seyyid Mehmed Mutasımbillah Efendi 19 Cemâziye’l-âhir 1319

119 Rodos Yani Cezayir-i 
Bahr-i Sefîd Vilâyeti Abdullah Efendi 23 Safer 1304

120 Gümüşhane Sancağı’na 
tâbi‘ Torul Kazâsı Seyyid Mehmed Muharrem Efendi 29 Zilkade 1330

121 Şehr-i Zor Sancağı’nda 
Revandiz Kazâsı Seyyid Ahmed Efendi 18 Şevval 1306

122
Kastamonu Vilâyeti 
Merkez Sancağı’nda 
Zâferanbolu Kazâsı

Veliyyüddinzâde Hacı Mehmed 
Efendi -

123
Kastamonu Vilâyeti 
Merkez Sancağı’nda 
Zâferanbolu Kazâsı

Veliyyüddinzâde Hacı Mehmed 
Efendi’nin mahdûmu Hacı Emin 
Efendi

26 Zilhicce 1312

124 Zor Sancağı Sayyâdizâde Seyyid Mehmed 
Nureddin Efendi 23 Şevval 1304

125 Zor Sancağı Şeyh Ahmed er-Râvî Efendi 25 Rebî‘ü’l-evvel 1315

126 Zeydâni Kazâsı Kizîrîzâde Seyyid Abdullah Efendi 15 Zilhicce 1317

127 Selanik Vilâyeti
Gazi Evrenoszâde Rumeli 
Beylerbeyliği Pâyelilerinden Seyyid 
Mehmed Şefi k Paşa

1 Rebî‘ü’l-âhir 1265

128 Selanik Vilâyeti Seyyid Mehmed Şefi k Paşazâde 
Mehmed Muhsin Bey Efendi 9 Muharrem 1308

129 Sivas Vilâyeti Altıparmakzâde Hüseyin Efendi 1 Rebî‘ü’l-âhir 1304

130 Sivas Vilâyeti Seyyid Abdullah Ümmü Haşimî 
Efendi 24 Şevval 1313

131 Sivas Vilâyeti Kâmil Efendizâde Seyyid Hacı Hamid 
Efendi 5 Rebî‘ü’l-evvel 1327

132 Sivas Vilâyeti
Kâmil Efendizâde Seyyid Hacı Hamid 
Efendi’nin mahdumu Tevfi k Feyzullah 
Efendi

6 Şevval 1336
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133 Siroz Sancağı İbrahim Üsameddin Efendi 1 Safer 1304

134 Sinop Sancağı Müftü Şekercizâde Hafız Ali Lütfü 
Efendi 22 Receb 1304

135
Ankara Merkez 
Sancağı’nda Sivrihisar 
Kazâsı

Seyyid ve şerif olmadığından 
kaymakam tayinine lüzum 
görülmemiştir.

136 Sa‘red Sancağı Seyyid Ahmed Efendi 28 Zilhicce 1305

137 Sa‘red Sancağı Seyyid Ali Haydar Efendi 1 Rebî‘ü’l-evvel 1323

138 Sa‘red Sancağı
Seyyid Ali Haydar Efendi’nin 
birâderzâdesi Seyyid Abdülkerim 
Efendi

22 Rebî‘ü’l-âhir 1337

139 Bağdat Vilâyeti Dâhilinde 
Samarra Kazâsı

Nâsırzâde Seyyid Ahmed Hamdi 
Efendi 11 Şaban 1305

140 Süleymaniye Sancağı Seyyid Ahmed Efendi 4 Zilkade 1297

141 Süleymaniye Sancağı Seyyid Hafi d Mustafa Efendi 4 Rebî‘ü’l-evvel 1308

142 Süleymaniye Sancağı Seyyid Hafi d Mustafa Efendi’nin 
biraderi Seyyid Maruf Efendi 11 Rebî‘ü’l-âhir 1320

143 Ankara Vilâyeti’nde 
Sivrihisar Kazâsı Seyyid Hafız Mustafa Lütfi  Efendi 22 Zilhicce 1321

144
Hama Sancağı’nda 
Süleymaniye nâm-ı diğer 
Alâ Kazâsı

Sayyâdizâde Seyyid Ali el-Hizam 
Efendi 15 Receb 1306

145 Şâm-ı Şerîf yani Suriye 
Vilâyeti

Takiyyüddinzâde Mehmed Salih 
Efendi 15 Receb 1325

146 Şâm-ı Şerîf yani Suriye 
Vilâyeti Aclânîzâde Seyyid Ahmed Efendi 1 Muharrem 1311

147 Şâm-ı Şerîf yani Suriye 
Vilâyeti Habbîzâde Seyyid Ebussuud Efendi 29 Ramazan 1314

148 Şâm-ı Şerîf yani Suriye 
Vilâyeti Takiyyüddinzâde Edip Efendi 10 Receb 1328

149
Karahisâr-ı sâhip 
Sancağı’na tâbi‘ Şuhûd 
Sancağı

Şuhûdîzâde Ebubekir Efendizâde 
Seyyid Ali Âgâh Efendi 5 Rebî‘ü’l-evvel 1320

150 Şumnu Kazâsı Ahmed Efendi -

151 Şumnu Kazâsı Müftü Raşid Efendi 25 Şaban 1321

152 Ağcadağ Kazâsı Seyyid Şeyh Hüseyin Ruhi Efendizâde 
Seyyid Musa Kazım Efendi 3 Rebî‘ü’l-âhir 1332

153 Kangal Kazâsı Seyyid Şeyh Mehmed Ali Ulvi 
Efendizâde Seyyid Cafer Tayyar 
Efendizâde

3 Rebî‘ü’l-âhir 1332

154 Beyrut Vilâyeti Merkez 
Sancağı’nda Sur Kazâsı Şeyh Zeynîzâde Seyyid Emin Efendi 15 Ramazan 1297

155 Beyrut Vilâyeti Merkez 
Sancağı’nda Sur Kazâsı Dâdezâde Seyyid Hüseyin Efendi 15 Rebî‘ü’l-evvel 1332
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156 Samsun nâm-ı diğer 
Canik Sancağı Hocazâde Abdurrahman Efendi 1 Cemâziye’l-âhir 1334

157 Sayda Kazâsı Şeyh Ahmed Zeyn Efendi 1 Safer 1272

158 Sayda Kazâsı Celaleddinzâde Seyyid Ahmed Efendi 5 Zilhicce 1314

159 Trablusşam Sancağı Seyyid Ali Rıza Efendi 15 Rebî‘ü’l-âhir 1298

160 Trablusşam Sancağı Seyyid Ahmed Şehabeddin Efendi 8 Rebî‘ü’l-âhir 1309

161 Trablusşam Sancağı Mehmed Bedreddin Za‘iy Efendizâde 
Seyyid Abdülfettah Efendi 24 Safer 1317

162 Trabzon Vilâyeti Seyyid Mahmud İmâdüddin Efendi 8 Receb 1319

163 Trabzon Vilâyeti
Seyyid Mahmud İmâdüddin 
Efendi’nin mahdûmu Hasan 
Zeyneddin Efendi

21 Rebî‘ü’l-evvel 1329

164 Trablusgarb Vilâyeti Seyyid Ahmed Efendi 15 Ramazan 1305

165 Trablusgarb Vilâyeti Seyyid Ahmed Efendi’nin mahdumu 
Seyyid Mehmed Efendi 16 Rebî‘ü’l-evvel 1314

166
Ma‘mûratü’l-azîz 
Vilâyeti’nde Arapgir 
Kazâsı

Müftü Mehmed Rüştü Efendi’nin 
mahdûmu Mehmed Efendi 7 Rebî‘ü’l-âhir 1305

167 Akka Sancağı Seyyid Abdülmecid Efendi 21 Cemâziye’l-evvel 
1299

168 Akka Sancağı Salih el-Heyli ed-Dârî Efendizâde 
Seyyid Abdullah Efendi 22 Ramazan 1317

169 Akka Sancağı Şeyh Mahmud Libabidi Efendi -

170
Suriye Vilâyeti’nde 
Havran Sancağı’nda 
Aclun Kazâsı

Şeyh Ömer Efendi 5 Ramazan 1296

171
Suriye Vilâyeti’nde 
Havran Sancağı’nda 
Aclun Kazâsı

Seyyid Ali Efendizâde Seyyid 
Mehmed Efendi 15 Rebî‘ü’l-evvel 1330

172 Ammare Sancağı Rifâîzâde Seyyid Ahmed Efendi 7 Cemâziye’l-âhir 1306

173 Ammare Sancağı Şeyh Taha Efendi 25 Zilkade 1327

174 Bağdat Vilâyeti’nde Ane 
Kazâsı Seyyid Şakir Efendi 20 Zilkade 1310

175 Uşak Kazâsı Hacı Hafızzâde Hâfız Ahmed Efendi 11 Safer 1314

176 Beyrut Vilâyeti’nde 
Akkar Kazâsı Sayyâdizâde Seyyid Hasan Efendi 13 Cemâziye’l-evvel 

1317

177 Haleb Vilâyeti’nde 
Ayıntab Kazâsı Abdullah Necib Efendi 21 Zilkade 1325

178 Kuds-i Şerîf Sancağı 
Dâhilinde Gazze Kazâsı Seyyid Hüseyin Efendi 1 Receb 1283

179 Kuds-i Şerîf Sancağı 
Dâhilinde Gazze Kazâsı

Hüseynîzâde Seyyid Ahmed 
Muhyiddin Efendi

20 Cemâziye’l-evvel 
1329
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180 Akka Sancağı’na tâbi‘ 
Safed Kazâsı

Sa‘di Tarîkatı’nın Postnişîni Seyyid 
Şeyh Mustafa Sadeddin Efendi 15 Zilhicce 1331

181 Konya Vilâyeti Seyyid Ziyaeddin Efendi 11 Cemâziye’l-evvel 
1307

182 Konya Vilâyeti
Seyyid Ziyaeddin Efendi’nin 
mahdumu Seyyid Mehmed Ârif 
Efendi

3 Cemâziye’l-âhir 1336

183 Kayseri Sancağı Seyyid Mehmed Enver Efendi 9 Rebî‘ü’l-âhir 1303

184 Kayseri Sancağı Sarı Abdullah Efendizâde fazîletlü 
Hilmi Efendi 27 Zilkade 1330

185 Kuds-i şerîf Sancağı Hüseynizâde Ahmed Rasim Efendi 25 Şaban 1307

186 Kuds-i şerîf Sancağı Hüseynîzâde Abdüllatif Efendi 24 Receb 1318

187 Kuds-i şerîf Sancağı Seyyid Ali Efendi 27 Muharrem 1331

188 Kastamonu Vilâyeti Seyyid İbrahim Zühdü Efendi 25 Safer 1295

189 Kastamonu Vilâyeti Şeyh Ahmed Ziyaeddin Efendi 4 Şevval 1337

190 Karahisâr-ı sâhip Sancağı Müftü Yunus Efendi 8 Safer 1304

191 Karahisâr-ı sâhip Sancağı Müftü Yunus Efendi’nin mahdumu 
Ömer Efendi 5 Safer 1325

192 Selanik Vilâyeti’nde 
Karaferye Kazâsı Şeyh Mustafa Zühdü Efendi 26 Safer 1297

193 Kıbrıs Osman Efendi 12 Rebî‘ü’l-evvel 1300

194 Kıbrıs Ayasofya Câmi‘-i şerîfi  İmâmı ve 
Hatîbi Hacı Vâhid Efendi 7 Ramazan 1308

195 Kale-i Sultâniye nâm-ı 
diğer Biga Sancağı Mehmed Kâmil Efendi 1 Şaban 1264

196 Kale-i Sultâniye nâm-ı 
diğer Biga Sancağı

Mehmed Kâmil Efendi’nin mahdumu 
Seyyid Ahmed Cemal Efendi 1 Cemâziye’l-evvel 1315

197 Kale-i Sultâniye nâm-ı 
diğer Biga Sancağı Seyyid Nuri Efendi 11 Rebî‘ü’l-evvel 1320

198
Suriye Vilâyeti Merkez 
Sancağı’nda Kuneytıra 
Kazâsı

Şeyh İbrahim Efendi 11 Cemâziye’l-âhir 1307

199 Ankara Vilâyeti’nde 
Kırşehri Sancağı

Şeyh Süleyman Velî Hazretleri 
evlâdlarından Şeyh Süleyman Efendi 10 Rebî‘ü’l-âhir 1308

200 Ankara Vilâyeti’nde 
Kırşehri Sancağı Vehbi Efendi 7 Şevval 1313

201 Ankara Vilâyeti’nde 
Kırşehri Sancağı

Vehbi Efendi’nin mahdumu Seyyid 
Ahmed Müfi d Efendi 27 Rebî‘ü’l-âhir 1329

202 Hadîde Sancağı’na tâbi‘ 
Beytü’l-fakîh Kazâsı

Seyyid Emin Efendizâde Seyyid Fazl 
Emînü’l-hayr Efendi 25 Zilkade 1330

203 Sivas Vilâyeti’ne tâbi‘ 
Gerun Kazâsı

Müslim Penâhî Efendizâde Seyyid 
Hasan Rıza Efendi 10 Safer 1331

204 Kütahya Sancağı İbrahim Edhem Efendi 11 Cemâziye’l-evvel 
1304
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205 Kütahya Sancağı’nda 
Gediz Kazâsı Seyyid Mehmed Emin Efendi 16 Zilhicce 1305

206 Kengırı [Çankırı] Sancağı İbrahim Harem Efendi 23 Zilkade 1303

207 Güzelhisâr Aydın Sancağı Şeyh Hüseyin Efendi 15 Şa‘ban 1304

208 Gelibolu Sancağı Hâfız Mehmed Adil Efendi 22 Muharrem 1307

209 Gelibolu Sancağı Gelibolu Müftüsü Seyyid İbrahim 
Fevzi Efendi 14 Receb 1314

210 Gelibolu Sancağı Mevlevî Dergâh-ı Postnişîni Burhan 
Efendi 1 Rebî‘ü’l-evvel 1325

211
Trabzon Vilâyeti Giresun 
Kazâsı Mehmed Nuri Efendi 22 Zilhicce 1304

212 Trabzon Vilâyeti Giresun 
Kazâsı Seyyid Hafız Ali Efendi 15 Rebî‘ü’l-evvel 1327

213 Gümülcine Sancağı Seyyid Mustafa Efendi 16 Şaban 1297

214 Kerkük nâm-ı diğer Şehr-i 
Zor Sancağı

Seyyid Ahmedzâde Seyyid Abdi 
Efendi 1 Şaban 1294

215 Kerkük nâm-ı diğer Şehr-i 
Zor Sancağı Hasan Efendi 11 Şevval 1295

216 Trabzon Vilâyeti’nde 
Gümüşhane Sancağı Sadullah Fehmi Efendi 26 Safer 1308

217 Trabzon Vilâyeti’nde 
Gümüşhane Sancağı

Sadullah Fehmi Efendi’nin mahdûmu 
Hüseyin Hüsnü Efendi 23 Şaban 1310

218 Trabzon Vilâyeti’nde 
Gümüşhane Sancağı

Hüseyin Hüsnü Efendi’nin birâderi 
Ali Rıza Efendi 5 Muharrem 1315

219 Haleb Vilâyeti’nde Kilis 
Kazâsı Mehmed Asım Efendi 7 Zilkade 1308

220 Haleb Vilâyeti’nde Kilis 
Kazâsı

Kilis Mevlevîhâne Postnişîni Subhî 
Dede Efendi 21 Şaban 1330

221 Suriye Vilâyeti’nde Gerek 
Sancağı

Takiyyüdinzâde Seyyid Mehmed Edib 
Efendi 3 Zilkade 1315

222 Suriye Vilâyeti’nde Gerek 
Sancağı

Münir Efendizâde Seyyid Mehmed 
Muhyiddin Efendi 5 Şevval 1326

223 Bağdad Vilâyeti’nde 
Kerbela Sancağı

Haydarizâde Seyyid Abdullah Salim 
Efendi 1 Rebî‘ü’l-âhir 1323

224 Bağdat Vilâyeti’nde 
Kâzımiye Kazâsı Râvîzâde İsmail Efendi 16 Muharrem 1326

225 Lazkiye Sancağı Seyyid Abdülkadir Efendi 15 Rebî‘ü’l-âhir 1290

226 Mısrü’l-kāhire Bekri Şeyh Mehmed Efendi 1 Ramazan 1265

227 Musul Vilâyeti Seyyid Hasan Efendi 1 Cemâziye’l-âhir 1296

228 Musul Vilâyeti Seyyid Hasan Efendi’nin Seyyid 
Abdülgani Efendi 1 Receb 1328

229 Manastır Vilâyeti Seyyid Necib Efendi 19 Rebî‘ü’l-evvel 1304

230 Mardin Sancağı Seyyid Mehmed 11 Muharrem 1297
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231 Mardin Sancağı Seyyid Mehmed’in mahdumu Seyyid 
Mehmed Derviş Efendi 15 Zilhicce 1322

232 Manisa nâm-ı diğer 
Saruhan Sancağı Seyyid Mehmed Emin Efendi 8 Rebî‘ü’l-âhir 1304

233 Malatya Sancağı Cevherîzâde Ârif Efendi 6 Cemâziye’l-evvel 1304

234 Malatya Sancağı Cevherîzâde Ârif Efendi’nin biraderi 
Seyyid Abdullah Efendi 1 Muharrem 1315

235 Malatya Sancağı Seyyid Abdülkadir Efendi 27 Safer 1330

236 Maraş Sancağı Seyyid Ali Rıza Efendi 3 Ramazan 1295

237 Maraş Sancağı Hayâlîzâde (Ziyâizâde ?) Hacı 
Mehmed Efendi 25 Cemâziye’l-evvel 330

238
Haleb Merkez 
Sancağı’nda Mârratü’n-
nu‘mân Kazâsı

Hırâkîzâde Seyyid Mehmed Nurs 
Efendi 25 Rebî‘ü’l-âhir 1293

239 Mekke-i Mükerreme Seyyid İsmail Efendi 23 Zilkade 1299

240 Mekke-i Mükerreme Seyyid Zeyn bin Hüseyin el-Cifrî 
Efendi 15 Rebî‘ü’l-evvel 1310

241 Mersin Sancağı Seyyid Mehmed Kiyâlî Efendi 5 Receb 1328

242 Mersin Sancağı Ahmed Ebulmevahib el-Geylânî 
Efendi

13 Cemâziye’l-evvel 
1330

243 Mersin Sancağı Cemil el-Harîrî Efendi 21 Zilkade 1330

244 Mersin Sancağı Cemil el-Harîrî Efendi’nin mahdumu 
Mehmed Beşir Efendi 15 Safer 1332

245
Yemen Vilâyeti’nde 
Hadîde Sancağı’nda 
Moravia Nahiyesi

Seyyid Mehmed Efendi ibn-i Abdullah 16 Safer 1311

246 Ankara Vilâyeti’nde 
Mihaliççik Kazâsı Hocazâde Seyyid Necib Efendi 25 Zilhicce 1326

247
Bağdat Vilâyeti 
Merkezi’nde Mendeli 
Kazâsı

Rifâîzâde Seyyid Ali Efendi 1 Zilhicce 1311

248 Dersim Sancağı Seyyid Ali Efendizâde Seyyid 
Mehmed Hızır Efendi 5 Safer 1331

249 Dersim Sancağı
Seyyid Ali Efendizâde Seyyid 
Mehmed Hızır Efendi’nin mahdûmu 
Seyyid Haydar Seyfi  Efendi

5 Şaban 1341

250
Haleb Vilâyeti Merkez 
Sancağı’nda Menbiç 
Kazâsı

Şerîfzâde Seyyid Mehmed Efendi 17 Cemâziye’l-evvel 
1312

251 Medine-i Münevvere Seyyid Ulvi Sakkāf Efendi 13 Rebî‘ü’l-evvel 1300

252 Medine-i Münevvere Seyyid Ulvi Bâfakih Efendi 8 Şaban 1315

253 Medine-i Münevvere Ebubekir Bâfakih 10 Rebî‘ü’l-âhir 1333

254 Trablusşam Sancağı’nda 
Münye Civarı Kara Seyyid Ali Efendi 15 Rebî‘ü’l-âhir 1323
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255 Suriye Vilâyeti’nde Maan 
Kazâsı Seyyid Mehmed Yahya Efendi 29 Şevval 1326

256 Suriye Vilâyeti’nde Maan 
Kazâsı Seyyid Necib Efendi 5 Zilkade 1328

257 Niğde Sancağı Nalbantzâde Hacı Mehmed Efendi 1 Zilkade 1305

258 Niğde Sancağı
Nalbantzâde Hacı Mehmed Efendi’nin 
mahdumu Seyyid Ahmed Zühdü 
Efendi

11 Cemâziye’l-evvel 
1332

259 Nablus nâm-ı diğer Belka 
Sancağı Tüffâhzâde Şeyh Mehmed Efendi 1 Receb 1301

260 Nablus nâm-ı diğer Belka 
Sancağı

Tüffâhzâde Şeyh Mehmed Efendi’nin 
mahdumu Seyyid Mehmed Rıfat 
Efendi

18 Şaban 1315

261 Necid Sancağı Seyyid Hasan Efendi 4 Zilkade 1297

262 Suriye Vilâyeti’nde 
Nebek Kazâsı Nasrîzâde Seyyid Salih Efendi 24 Rebî‘ü’l-âhir 1309

263 Vâdiyü’l-acem Kazâsı Kizîrîzâde Şeyh Seyyid Abdullah 
Efendi 2 Cemâziye’l-âhire 1317

264 Vâdiyü’l-acem Kazâsı Ebussuud Efendi’nin mahdûmu 
Seyyid Mehmed Ali Efendi 11 Muharrem 1319

265 Van Vilâyeti Seyyid Taha Efendi 21 Cemâziye’l-evvel 
1321

266

Şâm-ı şerîf Vilâyeti 
dâhilinde Havran 
Sancağı’na tâbi‘ Der’a 
Kazâsı

İdlibîzâde Seyyid Mehmed Said Efendi 7 Muharrem 1326

267

Şâm-ı şerîf Vilâyeti 
dâhilinde Havran 
Sancağı’na tâbi‘ Der’a 
Kazâsı

Şeyh Nesibü’r-Rifâî Efendi 15 Safer 1330

268 Elbistan Kazâsı Seyyid Mustafa Kâmil Efendi 25 Cemâziye’l-âhir 1331

269 Yanya Vilâyeti Seyyid Kutbi Efendi 6 Cemâziye’l-evvel 1304

270 Kuds-i şerîf Sancağı’nda 
Yafa Kazâsı Keyzâde Mahmud Efendi 11 Cemâziye’l-evvel 

1298

271 Yemen Vilâyeti Seyyid Emin el-Hibrî Efendi 1 Rebî‘ü’l-evvel 1305

272 Selanik Vilâyeti’nde 
Yenice Kazâsı Seyyid Hâfız Ali Efendi 15 Şaban 1323

273 Sivas Vilâyeti dâhilinde 
Zara Kazâsı

Şeyh Merzibân-ı Velî Hazretleri’nin 
evlâdından Seyyidzâde Seyyid Şeyh 
Halil Hilmi Efendi

15 Safer 1328

274 Kozan Sancağı Akçelizâde Seyyid Azîz Efendi 25 Receb 1329

275 Sivas Vilâyeti’ne tâbi‘ 
Dârende Kazâsı

Seyyid Şeyh Mehmed Salih Nihâtî 
Efendizâde Seyyid Şeyh Mehmed Ali 
Ulvi Efendi

21 Safer 1330
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276 Sivas Vilâyeti’ne tâbi‘ 
Dârende Kazâsı

Seyyid Şeyh Mehmed Salih Nihâtî 
Efendizâde Seyyid Şeyh Mehmed Ali 
Ulvi Efendi’nin biraderi Seyyid Şeyh 
Müslim Penâhî Efendi

-

277 Cebel-i Seman Kazâsı Cîlîzâde Seyyid Lebîb Efendi 5 Ramazan 1329

278 Kerkük Sancağı’na tâbi‘ 
Erbil Kazâsı Seyyid Abdullah Beyefendi 25 Safer 1330

279 Eğin Kazâsı Emir Ahmed ahfâdından Seyyid 
Mehmed Efendi Cemâziye’l-âhir 1328

280 Hadîde Sancağı’na tâbi‘ 
Zebid Kazâsı

Abdurrahman el-Anbarîzâde Seyyid 
Ahmed Efendi 3 Cemâziye’l-âhir 1330

12. Osmanlı Devleti’ndeki Nakībü’l-eşrâf Kaymakamları’nın Aldığı 

Rütbeler97

Sıra No Vilâyet/ Kaza
Nakîbü’l-eşrâf 

Kaymakamı
Aldığı Rütbe Tarih

1 Basra Receb Ferid Efendi 2 Osmânî 7 Şevval 1314

2 Basra Receb Ferid Efendi 1 Mecidî 2 Ramazan 1315

3 İzmir Mustafa Efendi 2 Osmânî 9 Şevval 1315

4 Bealbek Kasım Efendi 3 Mecidî 23 Muharrem 1316

5 Beyrut Abdurrahman Efendi 2 Mecidî 19 Rebî‘ü’l-âhir 1316

6 Uşak Ahmed Efendi 4 Osmânî 28 Ramazan 1316

7 Nablus Rıfat Efendi 4 Osmânî 8 Muharrem 1317

8 Bağdad Abdurrahman Efendi 2 Mecidî 26 Safer 1317 Rütbe 
Nişânı

9 Trabzon İmadüddin Efendi 3 Osmânî 16 Şaban 1317

10 Basra Receb Efendi 1 Osmânî 21 Şaban 1317

11 Nablus Rıfat Efendi 3 Mecidî 25 Ramazan 1317

12 Sivas Abdullah
el-Hâşimî 2 Mecidî 16 Şevval 1317

13 İzmir Mustafa Efendi 2 Mecidî 17 Zilkâde 1317 Rütbe 
Nişânı

14 Gerek Edib Efendi 4 Mecidî Gurre-i Zilhicce 1317

97 Nakībü’l-eşrâf Kaymakamları’nın aldıkları rütbe çizelgesi Meşihat Arşivi I. Bölümdeki 101 numaralı defterden istifade 
edilerek hazırlanmıştır.
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15 Bağdad Abdurrahman Efendi 2 Osmânî 24 Zilhicce 1317

16 Şâm-ı şerîf Ebussuud Efendi 3 Osmânî 24 Zilhicce 1317

17 Urfa Ahmed Efendi 3 Osmânî 24 Zilhicce 1317

18 Haymana Cafer Efendi 4 Osmânî 24 Zilhicce 1317

19 Basra Receb Efendi İftihar 
Madalyası 10 Muharrem 1318

20 Selimiye Ali el-Hizam Efendi 3 Osmânî Gurre-i Safer 1318

21 Sayda Ahmed Celaleddin 
Efendi 4 Osmânî 22 Safer 1318

22 Şâm-ı şerîf Ebussuud Efendi 3 Mecidî 6 Ramazan 1318

23 Trablus şam Abdülfettah Efendi 3 Mecidî 6 Ramazan 1318

24 Tire Mehmed Rehhâli Efendi 3 Mecidî 6 Ramazan 1318

25 Yanya Kutbi Efendi 2 Mecidî 7 Ramazan 1318

26 Kıbrıs Vahîd Efendi 3 Osmânî 16 Ramazan 1318

27 Uşak Ahmed Efendi 3 Mecidî 28 Zilkâde 1318

28 Sivas Albullah el-Hâşimî 
Efendi 3 Osmânî

29 Süleymaniye Seyyid Maruf Efendi 4 Mecidî

30 Şâm-ı şerîf Seyyid Ebussuud Efendi 2 Mecidî

31 Trabzon Seyyid İmadüddin Efendi 4 Mecidî

32 Amare Seyyid Ahmed Efendi 3 Osmânî

33 Nablus Seyyid Mehmed Rıfat 
Efendi 4 Mecidî

34 Nablus Seyyid Mehmed Rıfat 
Efendi 2 Mecidî

35 Yanya Seyyid Mehmed 
Kutbeddin Efendi 3 Osmânî

36 Yanya Seyyid Mehmed 
Kutbeddin Efendi 2 Mecidî

37 Yemen Seyyid Eminülbahr 
Efendi 3 Osmânî

38 Yemen Seyyid Eminülbahr 
Efendi 2 Mecidî
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SONUÇ

Meşihat Arşivi’ndeki Nakîbü’l-eşrâf 

defter ve belgelerinde yapılan araştırma ile 

Nakîbü’l-eşrâfl ık Müessesesinin işlevleri, 

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarının görevleri, 

tayinleri, maaşları, şecereleri ve düzenledik-

leri siyâdet hüccetleri ele alınmıştır. 

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarının aynı 

zamanda bölgede müftülük, vakıfl arın ima-

met, cüzhan, devirhan, ihlâs, Yasinhân ve 

tevliyet cihetlerini de üstlendikleri tespit 

edilmiştir.

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarının sey-

yidlerin evlenme boşanma gibi davalarda 

ve ayrıca seyyidler arasındaki anlaşmazlık-

larda hakem görevi üstlenmeleri; mahke-

melerin “Şuhûdu’l-hal”inde yani bilirkişi 

heyetinde görev almaları ve sadece seyyid-

lerle değil halkın her kesimiyle ilgilenmeleri 

her yerde halkın çözüm merkezi oldukları-

nı ortaya koymuştur. Ayrıca Nakîbü’l-eşrâf 

kaymakamlarının sürekli Nakîbü’l-eşrâf ile 

irtibat halinde olmaları ve Seyyidlerin prob-

lemlerini merkeze iletmeleri, seyyidlerin sı-

kıntılarının çözüme kavuşmasını sağlamış-

tır. 

Meşihat Arşivi’ndeki Nakîbü’l-eşrâf 

Kaymakam defterlerinden istifade edilerek 

hazırlanan kaymakam çizelgesi değerlen-

dirildiğinde bu vazifenin genel olarak ba-

badan oğula intikal ettiği; bir kısmının hem 

müftülük ve hem de Nakîbü’l-eşrâf kayma-

kamlığı görevini beraber üstlendikleri ve 

bulundukları bölgelerde medreseler inşa et-

mek ve eser telif etmek suretiyle halkı irşat 

ettikleri görülmüştür. 

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamları genelde 

çok uzun süre bu vazifede kalmıştır. Ancak 

haklarında herhangi bir şikâyet olduğunda 

azledilmişlerdir. Bu durum genel olarak on-

ların yönetimle iyi ilişkiler içerisinde olduk-

larını göstermiştir.

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarına teşvik 

ve takdir amaçlı nişan ve rütbeler verildiği 

gibi olumsuz bir durumda ya da suç işle-

dikleri takdirde herhangi bir iltimas gözetil-

meksizin azledildikleri yahut sürgüne gön-

derildikleri ve yerine daha ehil olanlarının 

tayin edildiği görülmüştür. Her ne kadar 

Hz Peygamber’in soyundan gelenlere kılık 

kıyafet, vergi muafi yeti ve askerlik hizmeti 

konusunda bir takım imtiyazlar sağlansa da 

gerek seyyidler ve gerek Nakîbü’l-eşrâf kay-

makamlarına suç işledikleri takdirde gerek-

li cezanın tatbik edilmesi Nakîbü’l-eşrâfl ık 

müessesenin istismar edilmesini engelle-

miştir.

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarıyla ilgili 

hazırlanan çizelge incelendiğinde Osmanlı 

Devleti’nin sadece doğu bölgelerine değil 

batısına da Nakîbü’l-eşrâf kaymakamları-

nın tayin edildiği ve seyyid yoğunluğunun 

bulunduğu her bölgeye kaymakam ataması 

yapıldığı tespit edilmiştir. 

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarının Sada-

rete ve Şeyhülislamlığa yazdıkları şikâyet 
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dilekçelerinden genel olarak kaymakamla-

rın sıkıntılarının maaş noktasında olduğu 

gözlemlenmiştir. 

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarının itibar-

ları sebebiyle, idare meclislerinde teşrifat ve 

protokol sırasında müftüyü takip ettikleri 

görülmüştür.

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarının kutsal 

emanetleri muhafaza etmeleri, askeri birlik-

leri olanların bulundukları bölgelerin asa-

yiş ve güvenliğini temin etmeleri, cemaatle 

beraber yağmur duası yapmaları, savaşta 

orduya manevi destek sağlamaları, halk 

arasında arabuluculuk yaparak kardeşlik 

bağlarını güçlendirmeleri, onların özelde 

Osmanlı Devleti’nin genelde İslam medeni-

yetinin öncüleri olduklarını ortaya koymuş-

tur.

Son olarak makalemizdeki Nakîbü’l-

eşrâf kaymakamlarının Şecere örnekleri ve 

Nakîbü’l-eşrâf kaymakamlarının düzenle-

dikleri siyâdet tezkire sureti örnekleri, gü-

nümüzde seyyidliğini ispatlamak isteyen-

lerin ellerindeki şecere ya da silsilenameleri 

bu belgelerle mukayese etmelerine imkân 

tanıması açısından büyük bir önem arz et-

mektedir.
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ALEVİ-BEKTAŞİ İNANCININ MİTİK TEMELLERİNİ 

OLUŞTURAN FİGÜR VE İNANIŞLARIN DEYİŞ VE 

NEFESLER VASITASIYLA TESPİTİ1

DETERMINATION OF FIGURES AND BELIEFS THAT 

PROVIDE THE MYTHICAL BASIS OF ALEVI-BEKTASHI 

BELIEF THROUGH FOLK POEMS AND “NEFES” 

1Sibel KUŞCA2

ÖZ

Mitlerin, dinlerle son derece girift bağ-

ları olduğu düşüncesinden hareketle Alevi-

Bektaşi inancına mitik bir açıdan bakmayı 

amaçlayan bu çalışmada, Alevi-Bektaşi inan-

cı içerisindeki bazı mitik unsurlar ele alına-

caktır. Şah İsmail Hatai ve Pir Sultan Abdal 

deyiş ve nefeslerinde sıklıkla yer verildiği 

tespit edilen ve mitolojik değere sahip ol-

duğu düşünülen tenasüh inancı, don değiş-

Makale geliş tarihi: 03.08.2015 • Makale kabul tarihi: 30.11.2015 

1 Bu makale, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim 
Dalı’nda Prof. Dr. Medine SİVRİ’nin danışmanlığın-
da Sibel KUŞCA’nın hazırladığı ve 13 Ocak 2014’de 
tamamladığı “Şah İsmail Hatai’nin ve Pir Sultan 
Abdal’ın Nefes ve Deyişlerinde Mitik Unsurlar” adlı 
yüksek lisans tezinden çıkarılmıştır. 

2 Doktora Öğrencisi, Eskişehir Osmangazi Üniversite-
si, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

tirme motifi , hayvan motifl eri ve sayıların 

mitik anlamları mitoloji biliminin temelleri 

üzerinden incelenmeye çalışılacaktır. Ayrıca 

arketipçi bir yaklaşım benimsenerek, tespit 

edilen bu motifl er İslamiyet öncesi inançlar-

daki ve mitlerdeki kökenleri ile birlikte de-

ğerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Tenasüh, Don De-

ğiştirme, Hayvan Motifl eri, Sayılar, Şama-

nizm.

ABSTRACT 

In this study, which is targeted to look 

at Alevi-Bektashi belief in mythic perspec-

tive considering the fact that myths and reli-

gions has intricate connections between each 

other, some mythical elements of Alevi Bek-

tashi belief will be analysed. Themes such 

as belief in transmigration, metamorphosis 

motifs, animal fi gures and mythical mean-

ings of numbers that are frequently stated in 

the folk poems and “nefes”es of Shah İsmail 
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Hatai and Pir Sultan Abdal and considered 

to have mythological value will be tried to 

examine. In addition, these detected motifs 

with an archetypical approach will be evalu-

ated with their pre-Islamıc and mythic ori-

gins. 

Keywords: Transmigration, Metamor-

phosis, Animal Figures, Numbers, Shaman-

ism.

Her inanç sistemi, doğduğu, etkileşime 

girdiği, beslendiği kültürlere bağlı olarak 

kendi değerleri doğrultusunda mitik bir ağ 

örer. Mitik karakterler, mitik anlatılar, mitik 

fi gürler, inanç sistemlerini besleyen, hatta 

kimi zaman temellerini oluşturan kültürel 

unsurlar olarak karşımıza çıkar. Bilinmeye-

ne ilişkin anlatılar üreten bu mitik yapı top-

lumların evren algılarını ortaya koyarken bir 

yandan da kültürel belleğini, tarihini, hangi 

ekinlerde, hangi toplumlarla etkileşim için-

de olduğunu da açık eder. 

Alevi-Bektaşilik gibi çok kültürlü ve 

geniş bir coğrafyanın ürünü olan bir inanç 

sisteminin de zengin bir mitolojik zemininin 

olması kaçınılmazdır. Ancak bugüne kadar 

yapılan çalışmalar Alevi-Bektaşiliğin bu 

yönünü göz ardı etmiş ve neticede sınırla-

rı ve unsurları belirlenmiş bir Alevi-Bektaşi 

mitolojisinden bahsedilememiştir. Oysa din 

senkretizminin en belirgin örneği olan ve 

mitologlar için canlı bir laboratuvar nite-

liği taşıyan bu inanç sistemi, onlarca mitik 

kahraman, anlatı, fi gür ve sembolü zamanın 

süzgecinden geçirerek bugüne taşımıştır. Bu 

konuya yönelecek araştırmacıların yapması 

gereken yalnızca toplum içinde hala yaşa-

yan bu unsurları bir kez de mitoloji bilimi-

nin penceresinden değerlendirmek ve Alevi-

Bektaşi inancının mitik unsurlarını temel 

hatlarıyla ortaya koymak olacaktır. Böyle-

likle bu inanç ve kültürün tüm katmanlarına 

ulaşmak, onu var eden senkretist yapıyı aşa-

ma aşama ortaya koymak mümkün olacak-

tır. Zira mitler, kültürlerin bir aynası ve en 

önemli ürünleridir. Alandaki bu eksikliğin 

giderilmesi yönünde bir adım olmayı hedef-

leyen bu çalışmada Alevi-Bektaşilikteki bazı 

inançlar ve motifl er mitik anlam dünyaları 

bakımından incelenmeye çalışılacaktır. Bu 

kültür için kutsal söz değerinde olan deyiş 

ve nefesler, çalışmanın çerçevesinin çizilme-

sinde yol gösterici olmuş ve mitlerin cem-

lerde, halkın dilinde ve edebi dilde ne ölçü-

de yer aldığını bizlere göstermiştir. Alevi-

Bektaşi kültürünün varoluşunda da büyük 

bir önem taşıyan “Yedi Ulu Ozan”dan olan 

Şah İsmail Hatai ve Pir Sultan Abdal deyişle-

ri çalışma doğrultusunda incelenmiştir. Biri 

Safevi topraklarından, biri Anadolu’dan iki 

ozan, bizlere Alevi-Bektaşi inancı için önem 

arz eden iki farklı coğrafyaya da uzanma 

imkanı vermiştir. 

Bu çalışmada hem Alevi-Bektaşilik için 

değerli olduğu görülen hem de mitolojik 

olarak değerli bulunan tenasüh inancı, don 

değiştirme motifi , hayvan motifl eri ve sa-

yıların gizil dünyası incelemeye tabi tutul-

muştur. 
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1. ÖLÜM VE TENASÜH 

İnsanlığın çözmeye çalıştığı en büyük 

gizemlerin başında ölüm ve sonrasına iliş-

kin bilinmezler gelir. Her kültür, kendi şart-

ları içerisinde bu olguyu değerlendirmek, 

anlamlandırabilmek için büyük çaba gös-

termiş, farklı farklı yorumlar getirmiştir. 

Ölüme ilişkin törenler, mumyalama gibi uy-

gulamalar insanlığın bu bilinmeze ne kadar 

önem verdiğini göstermektedir. Tüm dinler 

ve mitolojiler gibi Alevi-Bektaşi inancı da 

ölümden sonrasına ilişkin kendi kabulünü 

oluşturmuştur. 

Alevi-Bektaşi inancına göre ölüm 

“Hakk’a yürümektir”. Çünkü insan, Allah’ın 

nurundan yaratılmıştır ve yine Allah’a, özü-

ne dönecektir. Yani ölüm bir yok olma de-

ğildir. Yalnızca beden yok olur ve toprağa 

karışır. Ruh ise devriyesine devam eder. 

Yaygın bir şekilde kullanılan “Ölen tendir, 

can değil” sözü bu inanışın özlü ifadesidir. 

Bu nedenle Alevilerde ölüm kelimesi yeri-

ne “Hakk’a yürümek, gerçeğe kavuşmak, 

kalıbı değiştirmek, sır olmak” gibi ifadeler 

kullanılır. Bu ifadeler arasında gördüğümüz 

“kalıbı değiştirmek” ifadesi Alevi-Bektaşi 

inancının önemli bir özelliği olan tenasühü 

anlatmaktadır. Kalıp bedendir ve ruh kalıp-

tan kalıba geçerek farklı farklı bedenlerde 

varlığını sürdürmektedir.

En temel ifadesiyle “Öldükten sonra 

insanın ruhunun başka bir bedene intikal 

suretiyle hayatını sürdürmesi” olarak ta-

nımlanabilen tenasüh, İslam’da ve diğer 

İbrahimi dinlerde çoğunlukla kabul görme-

yen bir inanıştır (Ocak, 2000: 183). Ancak 

Alevi-Bektaşi inancı bu felsefeyi, etkileşime 

girdiği kültürlerden ve geçmişinden getir-

diği bellek üzerinden bugüne kadar getir-

miş, temel inanç öğretileri arasına katmıştır. 

Alevi-Bektaşi tenasüh inancı, menkıbelere 

yansıyan boyutuyla, daha çok peygamberle-

rin, Hz. Ali’nin ve Hacı Bektaş Veli, Otman 

Baba, Abdal Musa gibi ulu şahsiyetlerin 

ruhlarının tenasüh yoluyla varlıklarını de-

vam ettirdiklerine duyulan inanç şeklinde-

dir. Hz. Ali’nin varlığını erenlerde devam 

ettirdiği düşüncesinin en belirgin tezahürü 

Hacı Bektaş Veli’ye verilen değerde, onun 

inanç önderliğinde görülebilmektedir. An-

latıya göre Hacı Bektaş Veli, Horasan Eren-

lerine Hz. Ali’nin sırrı olduğunu söyler ve 

bunu kanıtlamak için avucundaki ve alnın-

daki Hz. Ali nişanını gösterir. Anlatıya Hacı 

Bektaş Veli Vilayetnamesi’nde detaylı bir 

şekilde yer verilmiştir:

“Hacı Bektaş Hünkar mübarek ağzı-

nı açıp, ‘Ben Kevser sakisi, alemlerin rabbi 

Tanrı’nın aslanı, vilayet sultanı, müminler 

emiri Hz. Ali’nin sırrıyım’ dedi; ‘Bizim as-

lımız neslimiz odur; bu türden kerametler 

bize mirastır; bizim katımızda bunun gibi 

kerametlerin tecellisine şaşılmaz; çünkü bu 

Tanrı nasibidir.’ diye devam etti. Bunun 

üzerine Horasan erenleri, ‘Eğer, gerçekten 

Şah’ın sırrıysanız, onun nişanları vardır, 

gösterin de görelim, onaylayalım, inanalım’ 

dediler. Hz. Ali’nin nişanı, mübarek avucu-

nun ortasında yer alan güzel, yeşil bir bendi. 

Hacı Bektaş Veli, mübarek elini açıp göster-

di; baktılar ki avucunun ortasında, güzelim 
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yeşil bir ben var. Horasan erenleri ‘Mümin-

lerin emiri Hz. Ali’nin mübarek alnında da 

güzel, yeşil bir ben vardı.’ dediler. O zaman 

Hünkar Hacı Bektaş Veli, mübarek alnını 

açıp gösterdi; alnında da yeşil nurlu bir ben 

gördüler. Görüp, onaylayıp inanan Horasan 

erenleri ‘Dervişlerin dervişi, eksiklik ettik’ 

diyerek özür dilediler; keramet de ancak 

böyle olur deyip teslim oldular” (Korkmaz, 

2006: 20-21). 

Bu anlatı yalnızca Hacı Bektaş Veli’nin 

kerametinin ifadesi olmakla kalmaz. Nite-

kim bahsi geçen konu esasında Hz. Ali’nin 

varlığını tenasüh yoluyla devam ettirme-

sidir. Menakıbnamelerde buna benzer çok 

sayıda anlatı bulunmaktadır. Bunlara göre 

de Hacı Bektaş Veli, Abdal Musa’nın bede-

ninde; Hz. Ali, Hacı Bektaş Veli’nin yanı sıra 

Otman Baba’nın bedeninde; “pirler” önce 

Seyyid Battal Gazi’nin daha sonra da Sul-

tan Şucauddin’in bedeninde zuhur etmiştir 

(Ocak, 2000: 184-185). 

Tenasüh inancı menkıbelerde olduğu 

gibi bunların anlatıldığı deyiş ve nefeslerde 

de büyük bir yer işgal etmektedir. Hatai’nin 

aşağıdaki deyişi tenasühü özetlemek için iyi 

bir örnek olacaktır:

Nuh ile ben bir gemiye binmişem

Yusuf’u tufanda sele vermişem

Sanma bu cihana henüz gelmişem

Bunca geldim bunca gittim ezelden (Bir-

doğan, 2001: 85)

Deyişte Hatai dünyaya henüz gelmedi-

ğini, daha önce türlü türlü bedenlerde var 

oluğunu söyler. Bunu ise Nuh ve Yunus 

Peygamber ile birlikte olduğu söylemiyle 

ifade eder. Buna göre Şah İsmail’de zuhur 

eden ruh daha önce Nuh ve Yunus peygam-

berlerde tezahür eden ruh ile aynıdır. Hatai, 

benzer şekilde aşağıdaki deyişte de Mu-

hammed ile miraçta, Musa ile Tur Dağı’nda 

olduğunu söyler:

Ben oban içinde mekanda iken

Muhammed’le bile mi’racda iken

Musa’la doksan bin kelamda iken

Doksan bin ilimi koydum abama

Ben obam içinde baki can idim 

Ali idim din idim iman idim

Kendisi Hak idi ben zindan idim 

Şimdi gelmiş Sultan olmuş obama (Bir-

doğan, 2001: 55)

Hatai deyişte bu kez de Hz. Ali oldu-

ğundan bahsetmektedir. “Muhammed’le 

bile mi’racda” dizesi Miraç ve Kırklar Mec-

lisi anlatılarına gönderme yapar. Anlatıya 

göre orada Muhammed ile birlikte bulunan 

Ali’dir. Hatai’nin ben diliyle buraya gön-

derme yapması ise Hatai’nin kalıbında Hz. 

Ali’nin varlığını sürdürdüğüne olan inancın 

göstergesidir. Benzer bir şekilde “Musa’la 

doksan bin kelamda” bulunma durumu da 

bir yandan “Ali Allahçılık” anlayışına ve te-

nasüh inanışına aynı anda göndermede bu-

lunmaktadır. Musa Peygamber ile doksan 

bin kelamı konuşan Allah’tır. Ancak “Ali 

Allahçı” düşünüşe göre bu aynı zamanda 

Allah’ın tecellisi olan Hz. Ali’dir. Hatai ise 
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Hz. Ali’nin bulunduğu her yerde kendisin 

var olduğunu anlatarak bu kapsamdaki te-

nasühü vurgulamaktadır. İkinci dörtlükte 

de benzer bir şekilde “Hak” olma durumu 

karşımıza çıkar. Hatai burada gerçekte var 

olanın Hz. Ali olduğunu, kendisinin ise bu 

ruh için bir “zindan” yani beden olduğunu 

söyler. Fakat aynı zamanda Hz. Ali’ye yük-

lenen tanrısallık sonucu taşıdığı ruh Hak’ın 

kendisidir. Hz. Ali’nin ruhu ile birlikte onun 

tüm vasıfl arı, “din”, “iman” ve “Hak” olma 

halleri de bu bedene geçmiştir. “Oba” ve 

“zindan” sembolleri Hatai’nin bedeninin 

ifadesi, ruh-can ise Hz. Ali’dir. 

Pir Sultan Abdal da tenasüh inancını 

anlatmak için benzer bir yol seçmiştir. Aşa-

ğıdaki deyişin Hatai’nin deyişi ile olan ben-

zerliği dikkat çekicidir:

Eyyub ile ten erittim

Lal-ü mercan gevher tuttum

Vuslat ile taş arıttım

Ben yola süre geldim

Yunus’la ummana daldım

Kırk gün balık içre kaldım

Davutla demirci oldum

Örse çekiç vura geldim

Gurbet elinde çatıldım

Ana rahmine yatıldım

İbrahim’le oda atıldım

Gülistanda nara geldim (Korkmaz, 1996: 

359)

Pir Sultan Abdal da İslam tarihindeki 

önemli olaylara gönderme yaparak o anda 

orada bulunduğunu dillendirir. Bir çok pey-

gamberin isminin zikredildiği bu deyiş, Hz. 

Ali’nin her devirde farklı farklı kalıplarda 

yeryüzünde mutlaka bulunduğuna duyulan 

inancın da göstergesidir. Özellikle Kızılbaş 

ve Bektaşiler arasında yaygın olan inanışa 

göre Hz. Ali kimi zaman peygamberlerin, 

kimi zaman da evliyaların bedeninde dün-

yanın başlangıcından bugüne her devirde 

var olmuştur. Abdal’ın orada bulunuşu ise 

yine tenasüh gereğidir. Şah İsmail Hatai ve 

Pir Sultan Abdal’ın deyişlerinden yansıyan 

tenasüh anlayışı en başından beri var olan 

ve özellikle Peygamberlerin bedenleri ile 

varlığını devam ettiren kutsal bir ruha işa-

ret etmektedir. Ahmet Yaşar Ocak, Alevi-

Bektaşi inancındaki tenasüh inancını üç ana 

grupta toplar:

Tek ruhun Adem’den başlayarak 1. 
sırasıyla bütün peygamberlerin 
bedenlerine zuhur etmesi ve son 
olarak Hz. Muhammed’de şekil-
lenmesi.

Hz. Ali’nin Hacı Bektaş Veli ola-2. 
rak dünyaya yeniden gelmesi ve 
daha sonra bütün evliyanın be-
deninde dolaşması

Büyük bir velinin ruhunun yine 3. 
ancak büyük bir velide ortaya 
çıkması (Ocak, 2000: 187-189).

Bu tasnife göre Hatai ve Pir Sultan’ın ör-

neklerinde gördüğümüz tenasüh peygam-

berlerde bedenden bedene geçen ruhtur. 
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Tenasüh konusu Şah İsmail için ayrı bir 

önem taşımaktadır. Zira Hatai’nin tenasüh 

inancının Alevi-Bektaşiliğe dahil olmasın-

da rolü olduğu düşünülmektedir. Buna 

göre, Şiiliğin etkisinin eski Türk inançlarına 

uyarlanmasıyla oluşan Alevi-Bektaşi senk-

retizminin bir parçası olarak, Şah İsmail ile 

birlikte Türkmen boyları arasında “ruhun 

beden göçü” inanışı sağlamlaşmıştır (Yeşil-

yurt, 2003: 13). Tenasüh inancının kökenle-

rini pek çok ekinde bulmak mümkündür. 

Mitlerde ve eski dinlerde öyle yaygın bir 

inanıştır ki ilk nerede ortaya çıktığı konusu 

tartışmalıdır.

“Bu inancın nerde ortaya çıktığı konusu 

ihtilafl ı olsa da, tenasüh dünyanın ilk yerle-

şim bölgeleri olan Eski Mısır, Mezopotamya, 

Yunan, Roman ve Hindistan gibi yerlerde 

kabul edilmiştir. Bu inancın sosyolojik gö-

rüntüsü kimi yerlerde mumyalarda ortaya 

çıktığı gibi kimi zamanda ölen kimselerin 

eşyalarının yanlarına konulması şeklinde 

ortaya çıkmaktadır. Bütün bu uygulamala-

rın ana teması, ruhun bedenden ayrıldıktan 

sonra da yaşamının devam ettiği ve bir gün 

dünyaya yeniden geleceğine dair inançtır. 

Yine tenasüh bir düşünce olarak Yunanlı-

larda, Pisagorcularda, Yeni Platoncularda, 

Eski Mısır’da, Maniheizm’de, Orfi zm’de ve 

Gnostisizm’de mevcuttur” (Güngör; Aksoy, 

2012: 252).

Alevi-Bektaşi inancının var oluşu da bu 

kökenlerin çeşitli yollarla taşınması sonu-

cunda olmuştur. Ahmet Yaşar Ocak’a göre 

tenasüh daha çok Kızılbaşlar arasında yay-

gındı ve Safevi propagandası ile Anadolu 

Alevi-Bektaşiliğinde de yer edindi. Fakat 

bunun da İslam öncesi temelleri bulunmak-

tadır. Tenasüh inancının izini pek çok yerde 

bulmak mümkündür. Ancak en gelişkin ve 

yaygın şekilde görüldüğü yer Budizm’dir. 

Bir yoruma göre Budizm ile Türk inançla-

rına giren tenasüh bu ekinde atalar kültü 

olarak var olmuştur. Buradan da Alevili-

ği etkilemiştir. Bir diğer sava göre kaynak 

Totemizm’dir. Bu inanç totemizmin etkisiy-

le Şamanizm’de var olmuş buradan Alevili-

ğe geçmiştir. Ahmet Yaşar Ocak’a göre To-

temizm savı için gerekli olan ipuçları yoktur 

ve köken Budizm’dedir (Ocak, 2000: 193).

2. DON (ŞEKİL) DEĞİŞTİRME 

Başkalaşmak, olduğundan farklı bir 

hale bürünmek anlamındaki değişme, Ale-

vi Bektaşi inancında ve edebiyatında gerçe-

küstü mitik motifl erden biri olarak karşımı-

za çıkmaktadır. İnsanın dini inanışları doğa 

üzerinden inşa etmesi ve doğada gözlem-

lediği başkalaşımı efsanelere taşıması so-

nucunda mitik anlatılarda önemli bir motif 

olarak şekillenen don değiştirme “İnsanla-

rın, hayvanların, bitkilerin, cansız varlıkla-

rın öz niteliklerini yitirip birinden ötekine 

geçmesi; cansız varlığın canlanması, canlı 

varlığın cansız madde haline gelmesi; dö-

nüşüm” dür (Boratav, 1973: 76). Bu değişme 

için “don değiştirme”, “şekil değiştirme”, 

“donuna girme” ifadeleri kullanılmaktadır. 

Türk kültür tarihçisi Abdülkadir İnan “don 

değiştirme”yi “Kahramanların suret değiş-

tirmeleri, hayvan, ağaç ve saire şekillerine 

girebilmeleri, canlarını bir hayvan, bilhassa 



2015 / Yıl: 5 Sayı: 10

235

kuş şekliyle saklamaları, bütün kavimlerin 

masallarında rastlanan ve bütün dünyaya 

yayılmış bir motif” olarak tanımlamıştır 

(Öğel, 1995: 133). 

Şekil değiştirme motifi ne birçok kül-

türün efsanelerinde ve masallarında rast-

lanmaktadır. Değişimler bazen Tanrının 

cezalandırması, bazen de ödüllendirilmesi 

olarak gerçekleştirilir. Bazı durumlarda ise 

değişme hikayesi herhangi bir nesnenin 

yaratılışını anlatmak için kullanılır. Taşa 

dönüşme, ağaca, bitkiye dönüşme, cin peri 

gibi olağanüstü varlıklara dönüşme, rüzgar, 

kar gibi doğa tabiat olaylarına ya da altın 

gümüş gibi madenlere dönüşme hikayeleri, 

zaman zaman ilgili nesnelerin kökenlerini 

anlatan söylenler olarak anlatılagelir (Yurt-

seven, 2009: 55). Alevi-Bektaşi inancındaki 

değişim ise daha çok evliyaların kerameti 

olarak kendileri tarafından gerçekleşir. 

Şah İsmail ve Pir Sultan Abdal’ın de-

yişlerinde kullanılan değişim motifi  ise don 

değiştirme olarak daha çok bir hayvanın do-

nuna girme şeklindedir. Başta Hacı Bektaş 

Veli olmak üzere bu kültürün yetiştirdiği 

bir çok önemli isim, don değişmeye ilişkin 

anlatıların kahramanı olmuş ve bu düzlem 

üzerinden de deyişlerde zikredilmişlerdir. 

Alevi-Bektaşi efsanelerinde de don değiş-

tirme, evliyaların, ermiş ve dervişlerin başta 

geyik ve kuş olmak üzere bazı hayvan don-

larına girmeleri şeklindedir. Bu evliyaların 

başında, birkaç yerde birden bulunma, ka-

yaları yürütme, ölüleri diriltme, ekinleri ye-

şertme, kış ortasında ağaçta meyve bitirme, 

ateşe söz geçirme gibi pek çok kerametleri 

olduğuna inanılan Hacı Bektaş Veli gelmek-

tedir. Alevi-Bektaşi kültürünün temelinde 

kendisine yer bulan bu efsanevi karakter-

den, Hacı Bektaş Veli’den, Melikoff şu söz-

lerle bahsetmektedir; 

“Hacı Bektaş’ın yaşamış olduğu, tarih-

sel bir olgudur. Fakat o, özellikle, yarattı-

ğı söylence ile yaşamaktadır: Bir söylence 

onunla gerçeğe dönmüştür: O, bir mythos, 

bir söylence; fakat bu söylence ile tanınan 

ve ona göre yeniden yaşam bulan bir kişi-

dir. Milyonlarca insanın kendisine inandığı 

ve yaşama geçmiş bir söylence.” (Melikoff, 

1998: 87-88).

Melikoff’un başlı başına bir “mythos” 

olarak nitelediği Hacı Bektaş Veli’nin en 

önemli kerametlerinden biri de şüphesiz 

don değiştirmesidir. Pir Sultan Abdal’ın 

aşağıdaki deyişi, Hacı Bektaşa ilişkin                                 

önemli don değiştirme anlatılarından biri-

nin şiirsel ifadesidir:

Güvercin donunda duran

Cümle eksiklikler bitiren

Beş taşı şahit getiren

Hünkar Hacı Bektaş Veli (Korkmaz, 

1996: 14)

Pir Sultan’ın bu deyişi, güvercin donu-

na girme motifi  ile Hacı Bektaş’ın güvercin 

donuna girdiği anlatıdan bahsetmektedir. 

Menakıbnamesinde anlatılan efsaneye göre 

Hacı Bektaş Veli, Anadolu’ya bir güvercin 

donunda girmiş Sulucakarahöyük’te bir ka-

yanın üzerine konmuştur. Onun Anadolu 

halkını kendisine bağlamasından çekinen 

“Rum Erenleri”nden biri ise onu engelle-
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mek için doğan donuna girerek yanına gi-

der. Fakat Hacı Bektaş Veli o anda tekrar in-

san donuna girip doğanı yakalar. Bu anlatı 

Vilayetname’de şu şekilde geçer:

“Hünkar bir güvercin donuna girdi ve 

oradan uçarak doğruca Sulucakarahöyük’e 

indi; bir taşın üstüne kondu; mübarek ayak-

ları hamura gömülür gibi taşa gömüldü. O 

an Rum erenlerine bir korku düştü; o erin 

girdiğini anladılar, ‘yolunu bağlayama-

dık’ dediler. Karaca Ahmet’e ‘Sen Rum ül-

kesinin gözcüsüsün, bak bakalım ülkeye 

girmiş mi?’ diye sordular. Karaca Ahmet, 

bir süre murakabeye vardır; sonra başını 

kaldırdı ve ‘Rum ülkesini baştanbaşa tara-

dım; her yaratık eşiyle oturmakta; yalnız 

Sulucakarahöyük’te bir er var, bir başına 

oturuyor; onu görünce içime bir dehşet düş-

tü; olsa olsa odur.’ dedi. (...) İçlerinde, Be-

yazit Sultan’ın halifelerinden Hacı Doğrul 

adında birisi vardı; Irak’tan Rum ülkesine 

gelmişti. Ayağa kalkıp, ‘İzninizle’, dedi ‘ben 

gideyim.’ Hemen doğan donuna bürünüp 

uçtu; Sulucakarahöyük’te bir taş üstünde 

bir güvercin olduğunu gördü; olanca hey-

betiyle süzülüp üstüne inerken; Hacı Bektaş 

insan donuna büründü; elini uzatıp doğanı 

tuttu; öylesine sıktı ki Hacı Doğrul’un aklı 

başından gitti” (Korkmaz, 1996: 38).

Alevi-Bektaşi deyişlerinde kullanılan 

güvercin motifl erinin bir çoğu bu mitin ve 

Hacı Bektaş Veli’nin sembolüdür. Ayrıca 

anlatı da Hacı Doğrul (Tuğrul)’un da don 

değiştirdiği görülmektedir. Alevi-Bektaşi 

Mitolojisi için önem arz eden bu gibi mitik 

anlatıları daha detaylı bir şekilde inceledi-

ğimizde evliyaların sıklıkla güvercin, şahin, 

turna gibi kuş donlarında bulundukları gö-

rülmektedir. Nitekim Vilayetname’deki bir 

diğer anlatıda da Hacı Bektaş’ın şahin donu-

na girmektedir: “Hacı Bektaş, şahin donuna 

bürünüp Bedahşan’a uçtu; uça uça her yanı 

dolaştı, her yeri gözledi; sonunda Kutbettin 

Haydar’ın nerede olduğunu anladı; Haydar 

bir mağarada hapisti. Süzülüp mağaranın 

üzerine indi; deliğinden girip yanına gitti 

ve silkinip insan kalıbına girdi” (Korkmaz, 

1996: 27).

Don değiştirme yalnızca kuşlar üzerin-

den işlenen bir motif değildir. Din değiştir-

me mitinin tespit edildiği anlatıların olduk-

ça çok olması, donuna girilen hayvanların 

çeşitlenmesini de beraberinde getirmekte-

dir. Geyik, sığır gibi hayvanlar da don de-

ğiştirmeye konu olmuştur. Bir anlatıda Ha-

cım Sultan’ın, mezarını ziyarete gittikleri 

sırada Seyyid Battal Gazi’nin sığır donunda 

girmesinden bahsedilir. Bir diğer menkıbe 

ise Kaygusuz Abdal’ın, Abdal Musa’ya mü-

rid olmasının anlatıldığı hikayedir. Rivayete 

göre Kaygusuz Abdal (Gaybi Beğ) adam-

larıyla ava çıktığı sırada bir geyik görür ve 

adamlarından ayrılarak takip etmeye başlar. 

Bir süre sonra geyiği ön bacağının yanından 

okuyla yaralar. Yaralı geyiği takip ettiğinde 

Abdal Musa’nın tekkesine girdiğini görür. 

Burada Abdal Musa’ya geyiği sorduğunda, 

Abdal Musa kolunun altındaki oku Kay-

gusuz Abdal’a gösterir. Geyiğin konu edil-

diği bir diğer anlatıda ise Acem ereni Baba 

Haki, abdalları ile birlikte Rum’a doğru 

yola çıkarlar. Fakat bir çöl fırtınası sonucu 
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yollarını kaybederler. Bu sırada karşılarına 

bir geyik çıkar. Onlar bu geyiği yakalamaya 

çalışırken geyik onları bir köye ulaştırmıştır. 

Bir zaman sonra, onlara kılavuzluk eden bu 

geyiğin Sultan Şucauddin olduğunu anlar 

ve ona mürid olurlar (Ocak, 2000: 206-207). 

Görüldüğü üzere don değiştirmek bir kera-

mettir ve bu keramete şahit olanlar o kişiye 

inanıp müridi olmaktadırlar.

Don değiştirme ifadesi bazı deyişlerde 

de başka bir insanın donuna girmek olarak 

da karşımıza çıkmaktadır. Hatai’nin aşağı-

daki deyişi bunu örnekler:

Hak’a mazhandürür adem sücud et 

uyma iblis’e 

Ki adem donuna girmiş Huda geldi 

Huda geldi (Birdoğan, 2001: 241)

Burada adem donuna giren şüphesiz 

Hakk’tır. Deyişte kullanılan don değiştirme 

ifadesi bu açıdan farklı bir değerlendirmeye 

tabi tutulmalıdır. Bu söyleyiş Allah’ın insan-

da tecelli etmesi inanışının/hulül inancının 

farklı bir ifadesidir. Bir insanın başka bir in-

san olması hali ise hem anlatılarda hem de 

deyişlerde genellikle tenasüh inancının yan-

sımasıdır. 

Alevi-Bektaşi inancında don değiştirme 

olarak karşımıza çıkan değişim motifi nin 

kökenlerinde Şamanizm’in olduğu düşü-

nülmektedir. Şamanist düşünüşte kam-

şamanların koruyucu ruh olarak hayvan 

donlarına girdikleri bilinmektedir. Şaman 

ayinlerinde hayvanların rolünü Fuat Köp-

rülü şu şekilde anlatmaktadır: 

“Kuşu binek hayvanı gibi kullanma ve 

kaplanları te’sir altında bırakma işi, Şaman-

lıkla da ilgilidir. Mesela Uranka menkabe-

lerinde, bazı şamanların hizmetinde olan 

ruhlar arasında ayı ve kargalar gibi vahşi 

hayvanların veya kuşların ruhları da vardı. 

Aynı surette Altay şamanlarının merasim-

lerinde elbise, serpuş, bir kaz fi gürü ve bir 

davul kullandıkları malzemeyi teşkil etmek-

tedir. Şaman güya göğe çıkarken binek ola-

rak bu kazdan istifade etmekte, ona dönerek 

efsunlar okumakta ve bu efsunlara, kazın 

yerine ve onun adına kendisi cevap vermek-

tedir” (Köprülü, 1970: 151).

İslamiyet sonrasında bu durum Alevi-

lik, Bektaşilik ve Kızılbaşlık gibi inanışlar 

içinde varlığını sürdürmüştür. Bu yeni ekin 

içinde şamanların yerini evliyalar almıştır 

(Çoruhlu, 2006: 62). Ahmet Yaşar Ocak’a 

göre de “geyik, kuş yahut başka herhangi 

bir hayvanın şekline girmeye dair inançlar, 

bir kısmı bize Şamanizm’le intikal etmiş gibi 

görünmekle beraber gerçekte tipik Budist 

inançlardır ve büyük bir ihtimalle, daha 

Orta Asya’da Budizm’in Türkler tarafın-

dan kabulü esnasında Şamanizm’e geçmiş 

bulunmaktadır” (Ocak, 2000: 225). Alevi-

liğin Şamanizmle yoğun bir etkileşim için-

de olması, don değişme fi gürünün en çok 

Şamanizm’deki değişim fi gürüyle benzeş-

mesi bu inancın kökeninin Şamanizme bağ-

lanmasını sağlamıştır. Fakat don değiştirme 

fi gürü, Anadolu’dan Çin’e, Avusturya’dan 

Amerika’ya kadar oldukça geniş bir coğraf-

yanın kültür ürünlerinde görülmektedir. 
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3. HAYVAN MOTİFLERİ:

Animizm ve totemizm dinler tarihinin 

en kadim inanışlarındandır. Her nesnenin 

canı olduğuna inanma ve bir nesneyi, hay-

vanı ya da bitkiyi kendisi için kutsal sayma 

düşüncesi, asırlarca devam etmiş, dinden 

dine insan belleğiyle aktarılmış ve farklı 

şekillerle kendini göstermiştir. Bunun bir 

yansıması da hayvanları kutsal sayma, on-

lara tapınmadır. İnsanlığın bu dünyadaki 

yaşamında en büyük paydaşı olan hayvan-

lara, evreni algılama süreçlerinde bir takım 

anlamlar yüklenmesi tabidir. Ancak her 

uygarlık kültürel imgelemi ve yaşadığı coğ-

rafyanın özellikleri gibi çeşitli etmenlerle 

kendine has bir doğa algısı oluşturmuş ve 

hayvanları da bu algı çerçevesinde simge-

leştirmiş, mitik bir sembol haline dönüştür-

müştür. İnsanlığın hayvanlara tapması uzun 

bir dönem devam etmiş olsa da bu evre son-

landığında insan, tanrısını da insan şeklinde 

tahayyül etmeye başlamıştır. Ancak bundan 

sonra da hayvanlara çeşitli anlamlar yüklen-

meye devam etmiştir (Armutak, 2002: 412-

413). Alevi-Bektaşi inancında da hayvanlar 

don değiştirme fi gürlerinde yer almanın da 

ötesinde derin anlamlar yüklenen nesnelere 

dönüşmüştür. Bazı hayvanlar iyi ya da kötü 

anlamlar yüklenmiştir. Alevi-Bektaşi inan-

cında özel anlamlar taşıyan ve mitik değer 

kazanan hayvanlar arasından Pir Sultan 

Abdal’ın ve Şah İsmail Hatai’nin dizelerin-

de karşılaştıklarımız aşağıda sıralanmış ve 

yüklendikleri anlamlar İslamiyet öncesi te-

melleri ile birlikte açıklanmaya çalışılmıştır. 

3.1. Turna kuşu

Alevi-Bektaşi inançları için en büyük 

önemi arz eden hayvan fi gürünün turna ol-

duğunu söylemek yanlış olmaz. Bu inanç için 

turnanın sembolik anlam yelpazesi oldukça 

geniştir. Bu kuşa verilen değer de aynı doğ-

rultuda büyüktür. Dolayısıyla birçok Alevi-

Bektaşi ozanında olduğu gibi Pir Sultan 

Abdal ve Şah İsmail Hatai deyişlerinde de 

turna kuşuna ve anlamına çeşitli şekillerde 

göndermeler yapılmıştır. Bu deyişler bizleri 

turna motifi nin anlamına götürecektir.

Alay alay olmuş gelen turnalar

Kanadı var kolları var turnanın

Silikinip uçamaz menzil görenler

Gökyüzünde yolları var turnamın

Silkinip uçar da kanadın çatar

Seçer kılavuzlar önüne katar

Hasan Hüseyin’in sema’ın tutar

Kerbela’da illeri var turnamın (Kork-

maz, 1996: 69)

Turna kuşunun havada çizdiği şekiller 

cem törenlerindeki semah ile ilişkilendiril-

miştir. Bunun için yazılan Turnalar Semahı 

adı verilen törensel bir semah da vardır. Pir 

Sultan’ın aşağıdaki deyişinde bu düşünce 

görülmektedir.

Yemen ellerinden beri gelirken 

Turnalar Ali’mi görmediniz mi

Havalar üzerinde sema ederken 

Turnalar Ali mi görmediniz mi (Kork-

maz, 1996: 202)
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Pir Sultan, Yemen’den gelen ve gökyü-
zünde sema eden turnalara Hz. Ali’yi sorar. 
Çünkü Hz. Ali’de göklerdedir ve turna aynı 
zamanda bir haberci motifi dir. Hz. Ali mira-
ca çıkmaktadır:

Şah’ın Heyber kalesini yıkarken

Nice Yezit halka olup bakarken

Muhammed Mustafa Mi’rac çıkaren

Turnalar Ali’mi görmediniz mi (Kork-
maz, 1996: 202)

Semah fi gürlerinin turnanın hareketle-
rine benzetilmesi her ikisinin de döngüyü 
sembolize etmesinden kaynaklanmaktadır. 
Her ikisi de evrenin, yaşamın, ruhun ve za-
manın döngüselliğini, Ebedi Dönüşü ifade 
etmektedir. Turna kuşu, sesi itibariyle de 
dikkat çekici bir kuştur. Hatai “Turna uçup 
ün çekir havede / Gider ünün kırk ağaç ziya-
de” sözleriyle onun sesinin kuvvetine dikkat 
çekmektedir (Birdoğan, 2001: 437). Turna-
nın havada “ün çekirmesi” yanı bağırması o 
kadar güçlüdür ki çok uzaklara gitmektedir. 
İnanışa göre turna işte bu sesini Hz. Ali’den 
almıştır. Bunu Pir Sultan Abdal’ın deyişle-
rinde sıklıkla görmek mümkündür:

Turnaya vermiş sesini

Aşıklar tutsun yasını

Hem önünce devesini

Yeden Murtaza Ali’dir (Korkmaz, 1996: 
105) 

Hazret-i Şah’ın avazı

Turna derler bir kuştadır

Asası Nil denizinde

Hırkası bir derviştedir (Korkmaz, 1996: 

117)

Göçmen bir kuş olan turnaya yüklenen 

anlamların özüne ulaşmak için öncelikle eski 

Türk inançlarına yönelmek gerektiği açıktır. 

Bu görüşten hareket eden Fuat Bozkurt da 

Başkurt Türklerinin turna kuşuna taptıkla-

rı bilgisine ulaşır (Bozkurt, 2005: 187). Fakat 

Türklere de başka kaynaklardan geçmiş ol-

malıdır. Türklerin ise turna sembolizmini 

Çin, Kora, Japonya gibi Uzak Doğu ulusla-

rından aldığı düşünülmektedir (Melikoff, 

1993: 110).

3.2. Güvercin

Alevi-Bektaşi edebiyatında en sık görü-

len kuş motifl erinden bir diğeri ise güver-

cindir. Güvercin zarif, uyumlu, mütevazi 

ve saygın bir hayvan olarak görülür. Bu ne-

denle güvercin, barışın ve sükunetin sembo-

lü olmuştur. Hatai’nin aşağıdaki deyişinde 

güvercin bu gibi olumlu dileklerin simgesi 

olmuştur:

Yanı sıra yüz bin evliyâ bile

Mü’min Müslim ana devaha ine

Kubbesinin üstü güvercin kona

Muhammed Ali’nin göçü geliyor (Bir-

doğan, 2001: 105)

Alevi-Bektaşi inancında güvercin de tıp-

kı turna kuşu gibi özel bir yere sahiptir. Ta-

şıdığı olumlu anlamlardan birçok efsanede 

bahsedilmektedir. Evliyaların güvercin do-

nuna girdiği anlatıların sayısı oldukça fazla-

dır. Ancak bunlardan en çok bilineni yukarı-

da da anlattığımız Hacı Bektaş Veli’ye ilişkin 

anlatıdır. Hacı Bektaş, Rum diyarına güver-

cin olarak gitmiş ve Sulucakarahöyük’te bir 

kayanın üzerine oturmuştur: 
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Derildi çıktı havaya

İndi döşendi ovaya

Güvercin donda kayaya

Konan Murtaza Ali’dir (Birdoğan, 2001: 

105)

Burada yine Hacı Bektaş’ın yerine Hz. 

Ali geçmiştir. Alevi Bektaşi inancında don 

değiştirme ve hayvan sembolizminde Hacı 

Bektaş’ı karşılayan motif güvercindir. Sa-

dece bu anlatıda değil birçok anlatıda Hacı 

Bektaş’ın güvercin donuna girmesini görü-

rüz.

Güvercin donunda duran

Cümle eksiklikler bitiren 

Beş Taşı şahit getiren

Hünkar Hacı Bektaş Veli (Korkmaz, 

1996: 269)

Bazı deyişlerde ise güvercin motifi nin 

Hz. Ali ile birlikte kullanıldığı görülür. 

Kuş olup güvercin donunu giyen 

Uyan dağlar uyan Ali geliyor

Mucizatın cümle aleme bildiren 

Uyan dağlar uyan Ali geliyor (Korkmaz, 

1996: 219)

Güvercinin taşıdığı anlam hiçbir zaman 

olumsuz olmamıştır. Hacı Bektaş Veli’nin 

bu anlatısında da güvercin barışı simgeler. 

Karşıtı ise doğandır. Hacı Bektaş Veli, Rum 

diyarına giderken iyicil düşüncelerinin gös-

tergesi olarak güvercin donunda gitmiştir. 

Onun buraya gelmesinden rahatsız olan 

Rum erenlerinden biri ise ona doğan do-

nunda yaklaşmıştır. Böylelikle her iki tarafta 

niyetini belli etmiş olur. Menakıbname’deki 

anlatıya göre Hacı Bektaş da bu durumu 

benzer şekilde açıklamıştır. Hacı Bektaş Rum 

ereni Doğrul’a şöyle yanıt verir: “Ey Doğrul, 

er erin üzerine böyle gelmez; siz bize zalim 

donunda geldiniz; biz ise size, mazlum do-

nunda; eğer güvercinden daha mazlum bir 

yaratık bulsaydık, onun donuna girer gelir-

dik” (Korkmaz, 2006: 39).

Güvercin donuna girmek üzerine anlatı-

la gelen başka anlatılar da vardır. Bunlardan 

birine göre Hacı Bektaş Veli, Horasan’da 

Müslümanların mallarını yağmalayan ve 

Ahmet Yesevi’nin oğlunu esir alan Bedah-

şan halkıyla savaşmaya şahin donunda git-

miş, bu toprakları aldıktan sonra da güver-

cin olup Horasan’a dönmüştür (Ocak, 2000: 

217). Bu anlatı da güvercinin barış durumu-

nu sembolize ettiği fi krini destekler. Ahmet 

Yaşar Ocak da güvercin sembolünü şöyle 

yorumlar: “En fazla güvercin şekline giril-

diğinden bahsedilmektedir. Bunun sebebi 

herhalde, bu sakin tabiatlı kuşun sulh ve 

sükûnun, engin ve sakin bir karakterin tim-

sali kabul edilmesi olsa gerektir, işte bundan 

dolayı rastgele bir kuş değil, bir velinin mis-

tik tabiatını ifadeye ancak güvercin uygun 

görülmüş olmalıdır” (Ocak, 2000: 221).

Alevi-Bektaşi inancında güvercine ve-

rilen bu değer, Fuat Bozkurt tarafından 

doğrudan eski Türk inançlarına dayandı-

rılmaktadır. Bu inanışlarda güvercin uğur-

lu sayılmakta ve tanrı kabul edilmektedir. 

Genel olarak turna, güvercin, şahin gibi tüm 

kuş motifl erinin kökenine baktığımızda ise 
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Şamanizme yönelmemiz gerekir. Melikoff’a 

göre Şamanizmde kuş sembolizmi çok faz-

ladır. Bu inançta kam-şamanlar ritlerinden 

önce bir kuş görüntüsünü andıracak şekil-

de tüylerden bir giysi giyer. Böylelikle öte 

dünyaya uçabilecektir (Melikoff, 1993: 157). 

Kuşlara büyük anlamlar yüklenmesinin ne-

deni uçma yetenekleri ve insanın bu yetiye 

karşı duyduğu büyük arzudur. Anlatılarda 

evliyalar çoğunlukla uzak diyarlara gide-

cekleri zaman kuş donuna girmektedir.

3.3. Aslan

Alevi- Bektaşi inanç ve kültüründe, ede-

biyatında aslan fi gürü yalnızca bir tek kişi 

için kullanılmıştır. Bu kişi elbette ki “Allah’ın 

aslanı” sıfatına layık görülen Hz. Ali’dir. Pir 

Sultan Abdal bir deyişinde şöyle anlatır: 

Benim aslım Horasan’dan Hoy’dandır

Kırklar olduğun Kanber de yandadır

Tanrı’nın Arslanı Ali nurdandır

Kırklar’a ser-çesmesin pirim Ali

Cümlemizden ulusun Kızıl deli

Kırklar Urum’a geçti sen duydun mu

Tanrı’nın Arslanı geldi bildin mi (Kork-

maz, 1996: 76)

Cesaretin ve yiğitliğin sembolü olan as-

lan, Hz. Ali’nin en sık kullanılan sıfatların-

dandır. Bu benzetme Hz. Ali’nin cesurluğu 

ve yiğitliği nedeniyle yapılmış olsa da mitik 

bir temeli vardır. Hz. Ali’nin, Hz. Muham-

med miraca giderken karşısına aslan do-

nunda çıkması bu benzetmenin ana kayna-

ğıdır. Şah İsmail’in “Vardı dergah kapısına 

gördü bir aslan yatur /Aslan bir hamle kıldı 

ki başta koptu bir feta” (Birdoğan, 2001: 190) 

dizelerinde bahsettiği aslan odur. Bir diğer 

deyişinde ise yine aslan motifi  üzerinden 

Hz. Ali’yi övmektedir. “Mustafa gördü seni 

arslan sıfatlı bir melek /Sahib-i mi’rac hem 

tac ü livasın ya Ali” (Birdoğan, 2001: 247).

Peki Alevi-Bektaşi edebiyatında ve kül-

türündeki bu aslan simgesi hangi kökenlere 

dayanmaktadır? Alevi mitlerindeki hayvan 

motifl eri üzerine çalışan Erdoğan Alkan bu 

sorunun cevabını bulmak için Antik Mısır’a 

yönelir. Buradaki en önemli aslan fi gürü Fi-

ravun mezarlarını bekleyen Sfenks’in aslan 

şeklindeki gövdesidir. Mısır mitolojisinde 

aslan, kötü ruhları kovduğuna inanılan bir 

hayvandır (Alkan, 2005: 103). Benzer şekil-

lerde Sümer ve Yunan mitolojilerinde de as-

lan fi gürlerine rastlanmaktadır.

Ancak Hz. Ali üzerinde simgeleş-

tirilen aslan anlayışına en yakın inanış 

Şamanizm’de görülmektedir. Gökyüzü ve 

yeraltına seyahat eden şamanlara aslanlar 

ve kaplanlar yardım etmektedir. Tıpkı Hz. 

Ali’nin miraç yolunda Hz. Muhammed’in 

yolunu açması gibi. Ayrıca eski Türk top-

luluklarında da kağanların, sultanların ve 

hanların aslanla nitelendirilmesi Hz. Ali’ye 

verilen “Allah’ın aslanı” ifadesinin kökenini 

açıklamaktadır (Alkan, 2005: 104).

 3.4. Geyik 

Alevi-Bektaşilerce ulu sayılan hayvan-

lardan biri de geyiktir. Geyik motifi  hem 

doğrudan hem de don değiştirme ile birlik-

te sık sık karşımıza çıkmıştır. Bu motif hem 
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Alevi-Bektaşi mitlerinde hem de edebiyatın-

da önemli bir yere sahiptir. Hatai’nin aşağı-

daki deyişi geyiklerin sadece göründükleri 

gibi düşünülemeyeceğini ifade eder:

Her kamıştan şekker olmaz her diken-

den taze gül

Her geyiğin göbeğinden nafe-i tatar 

mest (Birdoğan, 2001: 369)

Burada Hatai her geyiğin derisinden 

kürk ve mest yapılamayacağını söylerken 

velilerin geyik donuna girmesinden bahse-

der. Geyik donuna giren velilerden biri Ab-

dal Musa’dır. Abdal Musa geyik donunda 

ormanda dolaşırken ava çıkan Kaygusuz 

Abdal bu geyiği görür ve okuyla yaralar. 

Ancak geyik kaçar. Geyiği takip eden Kay-

gusuz, yaralı geyiğin bir tekkeye girdiğini 

görür. Arkasından girip geyiği sorduğunda 

Abdal Musa ona kolunun altındaki oku gös-

terir (Ocak, 2000: 206). Hatai’nin yukarıda 

verdiğimiz deyişi bu efsaneyi anlatmakta-

dır. Her geyikten kürk olmaz diye seslenilen 

kişi ise Kaygusuz Abdal’dır. 

Geyik motifi ne Pir Sultan Abdal deyiş-

lerinde de rastlanmaktadır:

Haberin alayım da peyikler ile 

Yaramı sarsınlar da şehitler ile

Kırk yıl dağda gezdim geyikler ile 

Pir senin derdinden ben yana yana 

(Korkmaz, 1996: 59)

Bu deyişte herhangi bir don değiştir-

me durumu söz konusu değildir. Pir Sultan 

Abdal’ın geyikler ile gezdiğini söylediği kişi 

ise Uludağ eteklerinde geyikler ile yaşayan 

Geyikli Baba adlı derviştir. Abdal Musa’nın 

geyik donuna girmesi ile Geyikli Baba ara-

sında bir ilişki vardır. Kendisi de bir “geyik-

insan” olan Geyikli Baba, Abdal Musa’ya 

geyik sütü içirmiş ve onu da geyikler ile ak-

raba yapmıştır (Bozkurt, 2005: 187).

Anlatılarda ve deyişlerde kendine 

önemli bir yer bulan geyik, zıt kavramların 

sembolüdür. Bir yandan atikliği ve çevik-

liği gösterirken diğer yandan da ürkekliği 

sembolize eder. Aynı zamanda masum bir 

hayvan olarak olumlu anlamlar yüklenmiş-

tir. Ayrıca boynuzlarının yapısı nedeniyle 

çoğunlukla yaşam ağacı ile ilişkilendirildi-

ği de görülmektedir. Özcan Güngör’e göre 

geyik donuna girmenin temelinde “hiç şüp-

hesiz Buda-geyik münasebetinden geliştiri-

len evliya-geyik ilişkisi bulunan bu telakki, 

Anadolu’da ortaya çıkmış İslam öncesi dö-

nemlere dayanmaktadır. Bu inancın sonu-

cu, geyiğin avlanması kesinlikle yasaklan-

mış görünmektedir” (Güngör; Aksoy, 2012: 

254). Erdoğan Alkan’a göre Anadolu’da 

Akadlar, Babilliler, Elamlar ve Asurlular ge-

yiği kutsal sayıyorlardı. Geyiğin kutsallığı 

işte bu uygarlıkların yaşadığı Anadolu’dan 

tektanrılı Hristiyanlığa, tüm çoktanrılı din-

lere geçmiştir (Alkan, 2005: 118). Ancak 

Alevilik sentezinde önemli rolü olan Türk 

inançlarında da geyiğe kutsiyet yüklen-

miştir ve söylencelerinde yer verilmiştir. 

Özellikle Geyikli Baba’nın geyiğe binerek 

gezmesi Şaman dualarında anlatılmaktadır 

(Bozkurt, 2005: 187). Geyikli Baba fi gürünü, 

Hristiyanlıkta önemli olan Noel Baba ile iliş-
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kilendirmek de mümkündür. Özetle geyik 

motifi  de birçok alanda olduğu gibi Alevi-

liği etkileyen birçok unsurdan süzülerek bu 

inanç içine yerleşmiştir. 

3.5. Arı ve Bal

Pir Sultan Abdal’ın ve Şah İsmail’in de-

yişlerinde arı kelimesi, bal ile birlikte karşı-

mıza çıkmaktadır. Arı, çalışkanlığı ve çok 

kıymetli ve gizemli olan ürünü ile düşünü-

len bir hayvandır. Deyiş ve nefeslerde arının 

kullanımını anlamlandırabilmek için elbette 

bu hayvanın Alevi-Bektaşi inancı içerisinde 

nasıl anlamlandırıldığına bakmak gerekir. 

Şii inancında da karşımıza çıkan arı motifi  

Hz. Ali ile özdeşleştirilmiştir. “Allah’ın asla-

nı olan Hz. Ali aynı zamanda arıların da şa-

hıdır.” Gerçek müminler de bal yapan arılar 

gibidir (Alkan, 2005: 107). Şii inancındaki bu 

yorum Alevi-Bektaşi inancına da yansımış-

tır. Pir Sulan Abdal’ın aşağıdaki deyişi bu 

görüş doğrultusunda yorumlanabilir:

Halimizi hal eyledik

Yolumuzu yol eyledik

Her çiçekten bal eyledik

Arıya saydılar bizi 

Aşk defterine yazıldık

Pir divanına dizildik

Bal olduk şerbet azildik

Doluya saydılar bizi (Korkmaz, 1996: 

189)

Abdal bu deyişinde hakikate ulaşmaya 

çalışan derviştir. Bal ise dervişin tüm varo-

lanların bilgisinden ulaştığı hakikattir. Bu 

yolda Hakk’a ulaşmaya çalışan derviş ger-

çek müminlerden sayılıp, arıların şahı Hz. 

Ali gibi Hakk yolunda bir arıdır. İkinci dört-

lükteki “Pir divanı” Allah’ın huzurudur. 

Bezm-i elest’de aşk defterine yazılan derviş 

Hakk’a ulaşmış, hakikatin kendisi yani bal 

olmuştur. Bu hal ise Hatai’nin deyişi üzerin-

den açıklanabilir. 

Kudretinden verdi balı

Bahanesi oldu arı

Men kılarım ah ü zarı

Arı iner bal içinde (Birdoğan, 2001: 135)

Bal yine hakikatin sembolü olarak kul-

lanılmıştır. Hakk ve hakikat yolundaki der-

viş hakikatin kendisine ulaşınca Hakk’a erer 

ve burada Allah’ın varlığında yok olur. Yani 

fenafi llah mertebesine erişmiştir. Arının bal 

içinde inlemesi bu nedenledir. Erdoğan Al-

kan da benzer şekilde arı ve balda bilgeli-

ğin yani hakikat sahibi olmanın sembolleş-

tirildiği kanısını taşımaktadır. “Yetkinlik 

temsilcisidir arı, bilgeliğin ruhun ölümsüz-

lüğünün temsilcisidir. Ateşten bir varlıktır. 

Tapınakların rahibeleri inananların arınmış 

ruhlarıdır. Tindir, sözdür, ateşle arıtır, bal 

ile besler. Mızrağıyla yakar, parıltısıyla ay-

dınlatır toplumsal alanda düzenin ve refa-

hın efendisini simgeler” (Alkan, 2005: 109).

Alevi-Bektaşi inancında arı ve bala 

yüklenen anlam Şii inancından gelmekte-

dir. Ancak bal ve arı tüm İbrahimi dinlerde 

önemlidir. Budizmde ise bal kutsaldır. Kut-

sal kitaplarında şu cümleye yer verilir: “Be-

nim öğretim bala benzer, bal yemeğe ben-

zer. Başlangıcı tatlıdır, ortası tatlıdır, sonu 
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tatlıdır” (Alkan, 2005: 112). Bunların dışında 

Yunan, Hint mitolojileri sayısız arı ve bal 

motifi  ile doludur.

4. KUTSAL SAYILAR

Sayılar insanlık için sadece nicelik ifade 

etmeyi uzun zaman önce bırakmıştır. Top-

lumlar sahip oldukları gerçek üstü öğreti-

lerle sayılara zaman içinde farklı anlamlar 

yüklemiş, kimini olumlu, kimini olumsuz 

bir sembol haline getirmiştir. Bu durumda 

insanın evreni algılama çabası sırasında kar-

şısına çıkan sayılar çok etkili olmuştur. Dört 

mevsimin oluşu dört sayısını; evreni yer, 

gök ve yer altı olarak algılamak üç sayısını, 

tanrının birliğine inanmak ise bir sayısını 

anlamlandırmayı beraberinde getirmiştir. 

Bu nedenle sayılar ve onlara yüklenen an-

lamlar bir toplumun evren ve insan algısını 

da bizlere açıkça sunar. 

Hemen hemen tüm dinler ve mitolojiler 

bir sayısına anlamlar yüklemiştir. Tekliğin, 

eşsizliğin ifadesi olarak diğer sayılardan 

ayrılan bir sayısını, Alevi Bektaşi inancı da 

kendi öğretisinin, tasavvufunun temelini 

açıklamak için kullanmıştır. Bu simgesel-

lik elbette ki edebiyat ürünlerine de yansı-

mıştır. Pir Sultan Abdal’ın ve Şah İsmail’in 

eserlerinde bir sayısı birliğin ifadesi olarak 

karşımıza çıkar:

Te Kalu beladan sevdik seviştik

Ezel bizim ile yardır mahabbet

Mahabbet eyleyüb birliğe yettik

Cesedin içinde birdir mahabbet (Birdo-

ğan, 2001: 112)

Hatai’nin bu deyişi Allah’a ve onunla 

bir sayılan Hz. Muhammed ve Hz. Ali’ye 

duyulan sevgiyi anlatmaktadır. Bu sevginin 

Kalu Beladan beri devam ettiği vurgulan-

mıştır. Zira yaratılışın başından beri bu sev-

gi devam etmekte ve birliğe dönmektedir. 

Vahdet-i vücut ve vahdet-i mevcut felsefe-

lerinin kabul edildiği Alevi-Bektaşi inancı-

na göre bu deyişte “Cesedin içinde birdir 

mahabbet” ifadesi insanın kendi bedeninde 

Tanrıyı bulmasını, onunla bir olmasını ifade 

eder. İnanışa göre zaten bütün yaratılmışlar 

ve yaratan birlik içindedir. 

İkrar verip bir gerçekten el tutup 

Arif ol burhana vahdete yetüp

Lahmike lahmolup birliğe yetüp

Bir olur küfr ile imanın kardaş (Birdo-

ğan, 2001: 109)

Bu birliğin diğer özneleri ise Hz. Mu-

hammed ve Hz. Ali’dir. Hatai’nin bu deyi-

şinde bu ikilinin birbirleriyle ve nihayetin-

de Allah ile olan birliği vurgulanmış ve bu 

yapılırken birlik kelimesine ek olarak “Lah-

mike lahmi”, yani “etin etimdir” ifadesi kul-

lanılmıştır. Bu söz, Hz. Muhammed’in Hz. 

Ali ile birliğini ifade etmek için söylediğine 

inanılan hadistendir. Pir Sultan Abdal da 

deyişinde bu birliği vurgulamaktadır:

Ali’dir cümle tüm dillerde söylenen 

Kisbetinin krallardan bürünen 

Cebrail’e nur içinde görünen 

Allah bir Muhammed Ali’dir Ali (Kork-

maz, 1996: 201)
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Sünni İslam inanışında bir sayısı yalnız-

ca Allah’ın bir ve benzersiz olması anlamını 

taşımaktadır. Alevi-Bektaşi yorumunda ise 

bu inancın felsefesini oluşturan vahdet ve 

tevhit düşüncesi bir sayısında simgeleşmek-

tedir. 

Tüm evrensel inanışlarda bir sayısı baş-

langıcın ifadesi olması bakımından önemli-

dir. “Bir” olmadan hiçbir şeyin var olması 

mümkün değildir. Bir, hem başlangıç hem 

de bütünlüğün ifadesidir. Birin varlığı kar-

şıtı olan iki sayısının varlığını da zorunlu 

kılar. Çünkü her şey karşıtıyla anlamlıdır. 

İki sayısı çoğunlukla ikiliğin, ayrışmanın 

ifadesi olduğu için olumsuz anlamlar yük-

lenmiştir. Hatai’nin dizelerinde de bu olum-

suzluğu görmekteyiz:

İkilikle sakın girme meydana

İkinin biri pirim Ali’dir

Derdinin müptelasıyam ben anın

Edna kulum padişahım Ali’dir (Birdo-

ğan, 2001: 102)

İkilik kişinin Hakk’ın varlığında, bazen 

de Hz. Ali’nin varlığında kendini yok ede-

memesi benliğini öne çıkarması anlamına 

gelir. Hatai’nin burada ifade ettiği şey Hz. 

Ali’ye olan imanın önüne benliğin geçmesi 

ve birliğe ulaşamamadır. 

Alevi-Bektaşi inancı, bir çok alanda ken-

dini sayılarla ifade eden bir inanç sistemi ol-

muştur. Bu inancı sayılarla özetlemek gere-

kirse, Alevi-Bektaşilik: üçler, beşler, yediler 

ve kırklardır. 

Üçler yediler çırağın yakar

Yediler olmuş Kırklara rehber

Muhammed, Ali’nin sancağın çeker 

Hünkar Hacı Bektaş Veli’ye uğradım 
(Korkmaz, 1996: 353)

Bunlar öğretinin kutsallarının birleş-
mesinden oluşur ve Alevi-Bektaşi inancının 
birçok kapısını aralar. Bunların ilki olan üç-
lerdir. Üç sayısının önemi evrenseldir. Her 
inançta her kültürde izini bulmak mümkün-
dür. Alevi-Bektaşi inancında ise “üçler” ola-
rak karşımıza çıkar. Bu “Hakk-Muhammed-
Ali” üçlemesinin ifadesidir. İnanışa göre 
bu üçlüden daha kutsal bir şey yoktur. Bu 
üçleme hem Hatai’nin, hem de Pir Sultan’ın 
deyişlerinde çok sık karşımıza çıkmakta, 
sürekli birlikte zikredilmektedirler. Çünkü 
üçünün de bir nurdan olduğu inancı vardır:

Hak, Muhammet, Ali üçü bir nurdur

Söyleyen Muhammet, dinleyen Ali

Birisini Hak, üçü de birdir

Söyleyen Muhammet, dinleyen Ali 
(Korkmaz, 1996: 437)

Üç sayısı aynı zamanda Hacı Bektaş 
Veli’nin “eline, diline, beline sahip ol” dü-
şüncesinde hem de Allah-evren-insan algı-
sında görülür. 

Dört sayısının da hem deyişlerde hem 
de inanışta birçok karşılığı vardır. Dört me-
leğin varlığına inanılır:

Bir gün Muhammed evde otururken

Dört melaik ana nida getürdü

Selman’ın ceğninde geldi bir oğlan

Ne güzel izzetle kelam getürdü (Birdo-
ğan, 2001: 118)
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Hatai’nin bu deyişinde bu dört melek 

anılmaktadır. Dört meleğin varlığına inan-

mak hem Alevi-Bektaşi inancında hem de 

Sünni İslam’da önemlidir. Alevilikte dört 

sayısının karşılığı bulduğu en önemli konu 

ise dört kapı inancıdır. Tanrı’ya ulaşmak 

için geçilmesi gereken bu kapılar; şeriat, ta-

rikat, marifet ve hakikattir. Pir Sultan’ın aşa-

ğıdaki deyişinde dört sayısı bu düşüncenin 

görüntüsüdür:

Mürebb’olan Ali gerek

Dört kapıda eli gerek

Müsahibin hali gerek

Zira Ali Muhammed’dir (Korkmaz, 

1996: 41)

Beşler, incelediğimiz deyişlerde sıklıkla 

kullanılan bir ifade olmasa da Alevi- Bekta-

şi inancında Ehl-i Beyt sevgisinin simgesini 

oluşturmuştur. Deyiş ve nefeslere Ehl-i Beyt 

olarak geçmiştir:

Gel gönül nazar kıl merdanelere

Düşün Ehl-i Beyt’i sabret bakalım

Sakın akıl yorma efsanelere

Düşün Ehl-i Beyt’i sabret bakalım (Kork-

maz, 1996: 108)

“Beşler” Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. 

Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den 

oluşan Hz. Peygamber’in ailesidir. Alevi-

Bektaşiliğin evren algısında da beş sayısı 

karşımıza çıkar. Beş alem olduğuna inanılır. 

Bunlar: Lahut (varlık alemi), Ceberrut (var-

lıkların bilgisinin toplandığı alem), Melek-

ler Alemi, Nasut (maddelerin göründüğü 

alem), Misal (varlıkların en olgun halde bu-

lunduğu alem) (Alkan, 2005: 55). 

Yedi sayısı da birçok kültürde önem at-

fedilen sayılardandır. Alevi-Bektaşi düşün-

cesinde yedi her şeyden önce Hz. Muham-

med ile eşi Hz. Hatice, kızı Fatıma, damadı 

Hz. Ali, torunları Hz. Hasan, Hz. Hüseyin 

ve Selman-ı Farisi’den oluşan “Yediler”i 

simgeler. Pir Sultan Abdal’ın aşağıdaki bey-

tinde Ehl-i Beyt’i simgeleyen yedi yer almış-

tır:

Gidi Yezit bizler haram yemedik

Batındaki gördüğümüzü demedik

İkrar birdir dedik geri dönmedik

Yediler’iz birimcimiz Ali’dir (Korkmaz, 

1996: 112)

Ancak yedi sayısının deyişlerde bu an-

lamından bağımsız olarak da var olduğu 

görülmektedir. Hatai’nin birçok şiirinde ev-

ren algısıyla ilişkilendirilebilecek bir “yedi” 

sembolizmi görülmektedir.

Yedi kapı arş-ullahın katında

Dördü zahirinde üçü batında

Gördüm bir kişinin iradetinde 

Üç yüz altmış altı yeksan kolu var (Bir-

doğan, 2001: 195)

Hatai Allah katında bulunan yedi kapı-

dan bahseder. Bu hem yedi kat gök anlayışı-

nı sembolize etmekte hem de kişinin kendini 

arındırması için gereken yedi aşamayı ifade 

etmektedir. “Dördü zahirde, üçü batında” 

sözü insanın geçeceği aşamaların niteliğidir. 

Bu yedi aşama: 

1.  Nefs-i emmare: insanı günaha, kö-

tülüğe ve şehvete zorlayan duygu 

durumu bütün kötülüklerin kayna-

ğıdır. 



2015 / Yıl: 5 Sayı: 10

247

2.  Nefs-i levvame: Bu nefi s az da olsa 

eğitilmiş.

3.  Nefs-i mülhime: Eğitilmiş ama yete-

rince olgunlaşmamış, iyilik ve kötü-

lüğün birlikte yer aldıkları nefi s.

4.  Doygun nefi s: İyiliğe ve gerçekliğe 

yönelmiş nefi s.

5.  Razı olan nefi s: Tanrı’dan gelen her-

şeyi olgunlukla karşılayan nefi s. 

6.  Nefs-i merziye: Eğitilmiş, olgunlaş-

mış, Tanrı sevgisini kazanmış nefi s.

7.  Olgun nefi s: Bütünüyle olgunlaş-

mış, arınmış, en yüce aşamada bu-

lunan nefi s (Alkan, 2005: 62).

Nefsin bu yedi aşaması Hatai’nin şii-

rindeki Allah katına ulaşan kapılardır. Yedi 

sayısı aynı zamanda yedi kat göğü ve cehen-

nemin yedi kat oluşunu da sembolize eder: 

Yedi tamusu var sekiz de cennet

Muhammed Ali’ye bağla itikat

Ayrıcı kayrıcı hem zati sıfat

Cemalin görmüş yok görene yalvar (Bir-

doğan, 2001: 95)

Evrenin yedi rakamıyla ilişkilendirildiği 

aşağıdaki deyiş ise Pir Sultan’a aittir:

Tanrı’nın arslanın alan

Düldül’ü dağlara salan

Yedi kere ıssız kalan

Kalan dünya değil misin (Korkmaz, 

1996: 371)

Yedi sayısının kökenlerine baktığımız 

da birçok uygarlık ve kültür için önemli bir 

sayı olduğu görülmektedir. Bunlardan biri 

de Aleviliğin geniş ve renkli yelpazesinde 

yer alan Anadolu ve Türk inanışlarıdır. 

On iki sayısı da sıkça deyişlerde karşı-

mıza çıkmaktadır. On iki sayısı öncelikle On 

İki İmamın sembolüdür. Bunlar İmam Ali 

başta olmak üzere İmam Hasan, İmam Hü-

seyin, İmam Zeynel Âbidin, İmam Muham-

med Bâkır, İmam Cafer-i Sâdık, İmam Musa 

Kâzım, İmam Hulk-ı Rıza, İmam Muham-

med Tâkî, İmam Aliyyü’n-Nâkî, İmam Ha-

san el-Askerî, İmam Muhammed Mehdî’dir. 

Ozanların On İki İmamı sıkça anmaları ne-

deniyle on iki sayısı deyişlerde karşımıza 

çıkar:

Pir Sultan’ım oldu tamam 

İşe geldi sahip-zaman

Dahi indi On iki İmam

İndi Şah’a secde eyledi (Korkmaz, 1996: 

128)

On İki İmam, Alevi-Bektaşilerin ululuk 

atfettiği kişilerden oluşur. Güruh-u Naci 

(seçilmiş güruh) içinde On İki İmamlar da 

vardır. Onlara verilen önemi Hatai “Zahiri 

on iki imam batını nur-i Huda” (Birdoğan, 

2001: 187) diyerek ifade etmiştir. On iki sa-

yısı “on iki hizmet”, “on iki post”, on iki ay 

gibi kavramları da sembolize etmektedir. 

Ancak deyişlerde bu rakam On İki İmam ile 

bütünleşmiştir.

Önem atfedilen bir sonraki sayı ise on 

dörttür. On dört sayısının inanıştaki karşı-

lığı “on dört masum-u pak”tır. İmamların, 

çocuk yaşta şehit edilen “on dört masum-ı 

pâk” olarak da bilinen erkek çocuklarını 

simgeler. Çoğu Kerbela’da şehit edilmiştir. 
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Onlar deyişlerde bu ifade ile “on dört ma-

sum” olarak karşımıza çıkar.

Arkası yok deme Şah’ın oğlunun

Zahirde batında yüz bin eri var

On dört masum ile On İki İmam

Yanlarında Muhammet Ali var (Kork-

maz, 1996: 72)

Alevi-Bektaşi inancının anahtarlarından 

biri de kırk sayısıdır. En önemli anlamını 

“Kırklar” ifadesinde bulur. İnanışta ulu ka-

bul edilen her kim varsa kırkların içinde-

dir. Bu kişiler Kırklar Meclisinde Hz. Ali ile 

birliktedirler. Kırklar Meclisine deyişlerde 

çok sık yer verilmesi ile birlikte Kırklar da 

pek çok kez anılmaktadır. Hatai’nin Kırklar 

Meclisinde olanları anlattığı aşağıdaki deyi-

şi buna bir örnektir:

Muhammed Ali’nin cem’ine vardı,

Kırklar da silkinüb ayağa durdu,

Doksan bin erenler semaa girdi,

Ali ile Muhammed’in aşkına (Birdoğan, 

2001: 46)

Pir Sultan Abdal’ın aşağıdaki deyişinde 

ise Kırklar Meclisi ile herhangi bir bağlantı 

kurulmadan yeryüzünde Kırkların varlığın-

dan bahsedilir:

Kırklar Urum’a geçti sen duydun mu

Tanrı’nın Arslanı geldi bildin mi

Pınar yanında kendini buldun mu

Kırklar’a ser-çesmesin pirim Ali (Kork-

maz, 1996: 76)

Kırklara verilen bu önem dolayısıyla 

Alevi-Bektaşi inancının birçok kilit nok-

tasında kırk rakamıyla karşılaşmaktayız. 

Şeriat, tarikat, marifet ve hakikat kapıları-

na bağlı olan 40 makam vardır. Bir tarikat 

yolcusunun bu aşamaları geçmesi gerekir. 

Bunun dışında günlük yaşamda kullanılan 

“kırklara karışmak”, “kırklama”, “kırkı çık-

ma”, “kırklı” deyişlerde de kırk sembolizmi 

görülür. Ancak sayı deyişler açısından de-

ğerlendirildiğinde “Kırklar”ı ifade etmekte-

dir. Kırk rakamına önem verilmesine Altay 

Türklerinde ve İbrahimi dinlerde de rastla-

nılmıştır. 

Yetmiş iki rakamı da Alevi-Bektaşi tari-

hinden sembolleşmiş bir sayıdır. Kerbela’da 

şehit olanlar için “yetmiş iki şüheda” ifadesi 

kullanılır. 

Duymadın mı Şehid-i Kerbela’yı

Düşün Ehl-i Beyt’i sabret bakalım (Kork-

maz, 1996: 108)

Ancak deyişlerde yetmiş ikinin simge-

lediği bir şey daha vardır. O da “yetmiş iki 

millet” olduğu inancıdır. 

Gidi Yezit bize Kızılbaş demiş

Meğer Şah’ı sevmiş dese yoludur

Yetmiş iki millet sevmezler Şah’ı

Biz severiz Şah’ı Merdan Ali’dir (Kork-

maz, 1996: 112)

 Yetmiş iki millet düşüncesi, Adem’e 

indirilen yetmiş iki gömlekle de ifade edil-

miştir. Bu gömleklerin her biri daha sonra 

bir milleti oluşturmuştur. Pir Sultan Abdal 

yetmiş iki gömlek sembolünü aşağıdaki de-

yişinde kullanmaktadır:
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Gece gündüz yalvarırım Hüda’ma

Yedi gün emeğim geçti bu deme

Yetmiş iki gömlek geldi Adem’e

Gömleğin tersini geyen kim idi (Kork-

maz, 1996: 335)

Öz olarak ifade etmek gerekirse, birçok 

kültürde ve mitolojide görülen derin an-

lamlar yükleyerek sayıları mitik birer motif 

haline getirme durumu Alevi-Bektaşi inan-

cında da açıkça görülmektedir. Bu inanç sis-

teminde ya da edebi ürünlerinde yapılacak 

bir incelemede bazı sayıların ü stü nlü ğü ve 

kutsiyeti ilk fark edilenlerden olacaktır. Sık 

sık tekrarlanan üçler, beşler, yediler, On İki 

İmamlar, on dört masumu paklar, on yedi 

kemerbestler ve kırklar ifadeleri ile kavram-

lar ve inançlar aracılığıyla bu sayılara yükle-

nen derin anlam gözlerden kaçmaz. 

SONUÇ 

Alevi-Bektaşi inancının üzerinde yük-

seldiği temel inanışlardan sayıların anlam 

dünyasına kadar bir çok motifi n mitoloji bi-

liminin verileri ışığında incelendiği bu çalış-

mada bir yandan bugüne kadar detaylı in-

celemelere konu olmamış bakir bir alan olan 

Alevi-Bektaşi mitolojisinin ana hatlarını 

çizmek, bir yandan da bu mitolojik ağın an-

tik kökenlerini tespit etmek amaçlanmıştır. 

Bu doğrultuda tespit edilen tenasüh inancı; 

don değiştirme fi gürü; güvercin, turna, ge-

yik, aslan gibi hayvan motifl eri ve sayılar bu 

inanç sisteminin evren algısı çerçevesinde 

mitik birer motif olarak incelenmiştir. Bu-

güne kadar mitik karakterleri, anlatıları, fi -

gürleri ve sembolleri sistematik bir şekilde 

incelenmemiş olan Alevi-Bektaşi mitleri için 

yol göstericimiz ise Şah İsmail Hatai ve Pir 

Sultan Abdal’ın nefes ve deyişleri olmuş-

tur. Deyişler bu yolculukta bizler için birer 

tutamak olmuş, ana çerçevemizi çizmemizi 

sağlamıştır.

Bu çerçevenin en önemli noktalarından 

birisi, diğer bütün mitolojilerde olduğu gibi 

ölü m ve sonrası olmuştur. Alevi-Bektaşi 

inanç sistemine göre ruh ölü msü zdü r. Beden 

Hakk’a yürür fakat ruh sonsuz dönüşünü 

devam ettirir. Bedenden bedene dolaşarak 

tekrar tekrar dünyaya gelir. Öldükten son-

ra dünyaya başka bir bedende gelme inanı-

şı olan tenasüh, İslam’da ve diğer İbrahimi 

dinlerde kesinlikle kabul görmez. Alevilik-

te ise özellikle peygamberlerin ve velilerin 

başka bedenlerde yaşamalarından bahsedi-

lir. Şah İsmail Hatai ve Pir Sultan Abdal’ın 

nefes ve deyişlerinde de özellikle Hz. Ali ve 

Hacı Bektaş Veli üzerinden tenasüh inancı-

na sık sık gönderme yapılmaktadır. Her iki 

ozanın da peygamberlerin tenasühü üzeri-

ne benzer deyişleri olduğu saptanmış, ozan-

ların bu motifi  işleme biçimlerinde ciddi 

benzerlikler olduğu görülmüştür. Zaman 

zaman tenasüh inancı ile karıştırılan don 

değiştirme ise Alevi-Bektaşi mitolojisinin 

önemli ve en yaygın motifl erindendir. Veli-

lerin çoğunlukla hayvan şekline girdiği don 

değiştirme anlatıları oldukça çoktur. Deyiş 

ve nefeslerde ise bazen bu anlatılara gönder-

meler yaparak, bazen de ozanın kendi hayal 

dünyasının yansıması olarak don değiştir-

meye yer verilmektedir. Değişim motifi  tüm 
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dünya mitlerinde çok yaygın biri şekilde gö-

rülse de, Alevi-Bektaşi mitlerindeki halinin 

Şamanizm aracılığıyla Budizm’den geçtiği 

düşünülmektedir.

Özellikle don değiştirme anlatılarında 

karşımıza çıkan hayvan motifl eri, birçok 

mitolojide olduğu gibi Alevi-Bektaşi mito-

lojisinde de derin anlamlarla bezenmiştir. 

Mitik yapı içerisinde turna kuşu, anka kuşu, 

güvercin, aslan, arı, balık, geyik, kartal, 

kedi, keklik, kuzu- koyun, teke, örümcek, 

tavşan ve yılan mitik birer simge halini al-

mıştır. Ancak nefes ve deyişlerin incelendiği 

bölümümüzde bu hayvanlardan turna, gü-

vercin, aslan, geyik ve arı deyişlerde tespit 

edilerek mitik açıdan incelenmiştir. Bu hay-

van motifl erinin her biri Alevi-Bektaşi mi-

tolojisi içinde bir şekilde anlam kazanırken 

bir yandan da Alevi-Bektaşi inancının İslam 

öncesi temelleri hakkında bizlere bilgi ver-

mektedir.

Çalışmamızda anlam dünyalarını keş-

fetmeye çalıştığımız sayılar ise çoğu zaman 

toplumların insan ve evren algısında geliş-

tirdiği öğretilerin sembolü olmuş ve bu doğ-

rultuda anlamlarla yüklenmiştir. Örneğin 

bahsettiğimiz bu sayılar Alevi-Bektaşi inan-

cının merkezinde olan Ehl-i Beyt sevgisinin 

farklı aşamalarıdır. Güzel ve kutsal olan şey-

leri ifade ettikleri içinse olumlu bir değerle 

yüklüdürler. Oysa iki sayısı Alevi-Bektaşi 

felsefesinin temelini oluşturan birliğin kar-

şıtı olarak olumsuz olan birçok şeyi ifade 

etmiştir. Bunların dışında on dört ve yetmiş 

iki sayıları da inanç içerisinde işlenmiş ve 

simgeleşmiş rakamlardır. Bu çalışmada sa-

yıların gizil anlamları çözülürken Şah İsmail 

Hatai ve Pir Sultan Abdal’ın deyiş ve nefes-

lerinde hangi anlam bütünlüğü içinde veri-

lerek neleri sembolize ettikleri anlaşılmaya 

çalışılmıştır. Kutsal anlamlar yüklenen her 

bir sayının inanç öğretileri içinde birden çok 

kavramı nitelik ya da nicelik olarak ifade 

ettiği görülmüştür. Kökenlerine inildiğinde 

ise zaman zaman İslam öncesi arketipler, 

zaman zaman da Alevi-Bektaşi inancı için 

önem arz eden anlatılar karşımıza çıkmıştır. 

Sayıların simgeselliği, şiirsel sembolik dili 

için de son derece önemli bir motif olmuş ve 

ozanlar tarafından sık sık kullanılmıştır.

Tüm bu motifl er hem Şah İsmail 

Hatai’nin hem de Pir Sultan Abdal’ın nefes 

ve deyişlerinde büyük bir örtüşme içinde 

tespit edilmiştir. Bu iki ozan arasında fark-

lılıklardan çok benzerlikler dikkati çekmek-

tedir. Her ikisinin de Alevi- Bektaşi inancı-

na dayanmaları ve dini-tasavvufi  edebiyat 

alanında eser vermeleri bu benzeşmenin 

en belirgin kaynağı olarak öne sürülebilir. 

Ancak Şah İsmail Hatai’nin Anadolu Ale-

viliğinin oluşumu ve bu ekinin yetiştirdiği 

ozanların söylemi üzerindeki etkisi büyük-

tür. Hatai’nin Aleviliği kurumsallaştıran 

kişi olarak tüm Alevi topluluklarında kabul 

görmesi bu etkiyi kaçınılmaz kılmaktadır.

Deyişlerin yol göstericiliği ile belirlenen 

ve çalışmamızın konusunu oluşturan temel 

mitik motifl erin kökenleri bakımında yap-

maya çalıştığımız değerlendirmeler çalış-

mamızın en önemli savını oluşturmaktadır. 
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Bu çalışma Alevi-Bektaşi inancının geniş 

bir kültür mirasının geçmişten bugüne ak-

tarılarak getirdiğini ve din senkretizminin 

yaşayan en büyük örneklerinden biri ola-

rak varlığını sürdürdüğünü ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Tenasüh, don değiştirme 

gibi çalışmamızda incelenen inanışların ka-

dim mitlerdeki ve dinlerdeki kökenleri Ale-

viliğin de kültürel belleğini, sosyolojik ve 

coğrafi  geçmişini ortaya koymaktadır. 

KAYNAKÇA
ALKAN, Erdoğan. (2005). Sayılar ve Hayvan 

Simgeleriyle Alevi Mitolojisi. İstanbul.

ARMUTAK, Altan. (2002). “Doğu ve Batı 
Mitolojilerinde Hayvan Motifi  I. Memeli 
Hayvanlar”. İstanbul Üniversitesi 
Veterinerlik Fakültesi Dergisi, S. 28, s. 
411-427.

BİRDOĞAN, Nejat. (2001). Şah İsmail Hatai. 
İstanbul.

BORATAV, Pertev Naili. 100 Soruda Türk 
Folkloru. İstanbul.

 BOZKURT, Fuad. (2005). Toplumsal 
Boyutlarıyla Alevilik. İstanbul.

ÇORUHLU, Yaşar. (2006). Türk Mitolojisinin 
Anahatları. İstanbul.

GÜNGÖR, Özcan; AKSOY, Erdal. (2012). 
“Sosyolojik Olarak Alevi/Bektaşilerde 
Tenasüh İnancı”. Türk Kültürü ve Hacı 
Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 62, , s. 
249-270. 

KORKMAZ, Esat. (1996). Pir Sultan Abdal 
Divanı. İstanbul. 

KORKMAZ, Esat. (2006). Vilayetname-
Menakıb-ı Hacı Bektaş Veli. İstanbul.

KÖPRÜLÜ, Fuad. (1970). “İslam Sufi  
Tarikatlerinde Türk-Moğol Şamanlığının 
Te’siri”. Çev: Yaşar Altan. İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, C:18, s. 141-152.

MELIKOFF, Irene. (1993). Uyur İdik 
Uyardılar. Çev. Turan Alptekin. İstanbul

 MELIKOFF, Irene. (1998). Hacı Bektaş 
Efsaneden Gerçeğe. İstanbul. 

OCAK, Ahmet Yaşar. (2000). Alevi ve Bektaşi 
İnançlarının İslam Öncesi Temelleri. 
İstanbul.

ÖGEL, Bahaeddin. (1995). Türk Mitolojisi II. 
Ankara. 

YEŞİLYURT, Temel. (2003). “Alevi-
Bektaşiliğin İnanç Boyutu”. İslamiyat, S. 
6, s. 3-33.

YURTSEVEN Burcu Nadan. (2009). Anadolu, 
Çin, Kızılderili ve Avustralya Halk 
Masallarında Değişme Motifi nin 
Benzerlikleri ve Farklılıkları Açısından 
Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
Eskişehir, Türkiye. 





253

Ali Rıza ÖZDEMİR1

ÖZ

Bu çalışma, Türkiye ve çevre coğraf-

yalarda (Balkanlar, Ortadoğu vb.) yayıl-

mış bulunan Alevilik (Bektaşilik ve Kızıl-

başlık) ile başta İran’ın batısında Goranice 

konuşan etnik küme olmak üzere Irak ve 

Azerbaycan’da Türk ve Arap bağlıları bulu-

nan Ehl-i Hak inancını inanç, ibadet ve ör-

gütlenme düzeyinde karşılaştırmaktadır.

Ehl-i Haklar kimlerdir ve Ehl-i Hak nasıl 

bir inançtır? Şimdiye kadar bazı çalışmalar-

da eşitlenen Aleviler ve Ehl-i Hak grupları 

inanç, ibadet ve örgütlenme düzeyinde ne 

gibi benzerlikler ve farklılıklar göstermek-

tedir? İnanç, ibadet ve örgütlenme düzeyin-

deki bu benzerlik ve farklılıklara bakarak 

Alevilik ile Ehl-i Hak inançlarını eşitleyebi-

lir miyiz? Alevilik ile Ehl-i Hak arasındaki 

benzerlikler, köken ortaklığından mı yoksa 

etkileşim sonucunda mı ortaya çıkmıştır?

Makale geliş tarihi: 28.08.2015 • Makale kabul tarihi: 30.11.2015 

1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Erzincan Üniversitesi, Sos-
yal Bilimler Enstitüsü.

Bu çalışmada kullanılan malzeme esas 

olarak yakın dönemde ve günümüzde Ale-

vilik ile Ehl-i Hak hakkında yapılan çalış-

malara dayanmaktadır. Mevcut durumdan 

yola çıkılarak yapılan karşılaştırmanın tarih-

sel kökenlerini anlamak için iki inanç arasın-

daki benzer yönlerin kökenine inilmiş ve bu 

konuda tarihi kaynaklara başvurulmuştur.

Çalışma sonucunda Alevilik ile Ehl-i 

Hak arasında inanç, ibadet ve örgütlenme 

düzeyinde, büyük farklılıkların yanında 

bazı güçlü benzerliklerin olduğu, bu ben-

zerliklerin Safeviler ve Yeniçeri garnizonları 

yoluyla Alevilik’ten Ehl-i Hak inancına geç-

tiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Alevilik, Ehl-i Hak, 

İnanç, Örgütlenme, Benzerlik, Farklılık.

ABSTRACT

This study compares Alawism (Bektashi 

and Qizilbash) spread out in Turkey and the 

surrounding geographies (the Balkans, the 

Middle East and so on.) with Ahl-e Haqq 

faith which has Turkish and Arab relations 

in Iraq and Azerbaijan especially the ethnic 

ALEVİLİK VE EHL-İ HAK (YARESAN): BENZERLİKLER 

VE FARKLILIKLAR

ALAWISM AND AHL-E HAQQ (YARSANI): SIMILARITIES 

AND DIFFERENCES
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group that speaks Gorani language in the 

west of Iran in terms of faith, worship and 

organization levels.

Who are Ahl-e Haqq people and what 

kind of faith is Ahl-e Haqq? What kind of 

similarities and differences do Alevis and 

Ahl-e Haqq groups, who have been equated 

in some studies so far, show at faith, wor-

ship and organization level? Can we equate 

Alawism and Ahl-e Haqq faiths by looking 

at these similarities and differences at faith, 

worship and organization levels? Did the 

similarities between Alawism and Ahl-e 

Haqq emerge from the partnership the ori-

gin or from the interaction results?

The material used in this study is mainly 

based on studies carried out about Alawism 

and Ahl-e Haqq in the recent period and 

today. In order to understand the historical 

roots of the comparison made on the basis 

of the current situation, the origin of similar 

aspects between the two faiths was retraced, 

and the historical sources on this issue were 

used.

As a result of the study, it was conclud-

ed that there were some strong similarities 

as well as big differences between Alawism 

and Ahl-e Haqq at faith, worship and orga-

nization levels, and these similarities were 

transferred from Alawism to Ahl-e Haqq 

faith through Safavids and Janissary garri-

sons.

Keywords: Alawism, Ahl-e Haqq, Faith, 

Organization, Similarity, Difference.

1. GİRİŞ

Ehl-i Haklar, İran’da yaşayan, Alevilik 

ile inanç, ibadet ve örgütlenme düzeyinde 

(Gezik, 2012:35) bazı benzerlikleri bulunan 

bir topluluktur. Genel olarak Ehl-i Haklar, 

Müslüman olduklarını ikrar ederler ve ken-

dilerini İslam dairesi içinde görürler. On İki 

İmamları (a) saygı ile anar ve On İki İmam-

cı Şia arasında sayılırlar (During, 2010:151). 

“Ehl-i Hak” inancına mensup cemaatler, bu 

isim (Ehl-i Hak) dışında kendilerini “Taye-

fesan”, “Yaresan”, “Kakai”, “Ehl-i Sır”, “Da-

vudi” vb. gibi adlarla da ifade ederler. Sün-

ni ve Şii çoğunluk tarafından ise “Ali-İlahi” 

olarak adlandırılırlar (Musalı, 2013:14). Ehl-i 

Hak mensupları kendi inançlarına “din”, 

“mezhep”, “meslek”, “rah” (yol), “reşte” 

(kol), “fırka” (cemaat) ve “a’in” (ayin) gibi 

adlar vermektedirler (During, 2010:159). 

Gorani kökenli Ehl-i Haklar üzerine yapılan 

bir araştırmaya göre ise cemaat mensupları 

kendilerine “Yaresan” demektedirler. Müel-

life göre Ehl-i Hak; Hurufi ler, Nusayriler ve 

Safeviler tarafından da kullanıldığından, bu 

inancı “Yaresan” olarak anmak daha isabet-

lidir (Hamzeh’ee, 2008:74). Ancak Ehl-i Hak 

adı daha yaygındır ve bu nedenle birçok 

çalışmada bu isim kullanılmıştır. Ehl-i Hak 

gruplarının çoğu kendini Müslüman sayar, 

ancak kendini İslam dışı sayanlar da bulun-

maktadır (Bruinessen, 2008:174).

Alevilik ile Ehl-i Hak arasındaki bazı 

benzerlikler, geçmişten beri bu iki toplulu-

ğun eşitlenmesine neden olmuştur. Özel-

likle Dersim Alevileri üzerinden yapılan bu 

eşitleme, konuyla ilgili veya ilgisiz birçok 
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kişi tarafından beylik bir görüş olarak tek-

rarlanmıştır. Daha 1862 gibi erken bir tarihte 

Dr. Blau, birçok Dersim aşiretinin Ali-Allahi 

olduğunu kaydetmiştir (Gezik, 2012:33). 

1929 yılında Rus yazar Fronze da “Kızıl-

baş” olarak bilinen Dersim Alevilerini, Ali 

İlahi (Ehl-i Hak) olarak tanıtmıştır (Gezik, 

2012:34).

Osmanlı belgelerinde Dersim Kızılbaş-

larının değerlendirilmesi ilginçtir. Osmanlı 

arşiv kayıtlarında Dersim Alevileri erken 

dönemde; “Kızılbaş” (BOA. DH. MUİ. 29/-

2/26), “Safevi” (BOA. İ.DH. 26/19.R./1324), 

“Rafızî, Zındık veya Mülhid” (BOA. Y.PRK. 

UM.32/108 vb.) ve “Şii” (BOA. Y.EE.131/32) 

gibi isimlerle anılmışlardır. II. Abdulhamid 

yönetimi, Dersim Kızılbaşların inançlarını, 

“tashih-i itikat (İtikadı düzeltmek) (BOA. 

Y.PRK. KOM. 7/59 vb) ve “Tasfi ye-i Ezhan 

(Zihinleri düzeltmek)” (BOA. DH. MKT. 

74/10) terimleri altında Sünnileştirmek 

yolunu tutmuştu. “Temdini (Medenileştir-

mek)” (BOA. Y.MTV.74/44), “İzale-i Vahşet 

(İlkelliğin ortadan kaldırılması)” (BOA. Y. 

PRK. BŞK.19/27), “Fazihâ-i Cahilâne” (ca-

hilce çirkinlik), (BOA. Y.PRK. KOM. 7/59), 

“İtikad-ı Batıla” (batıl inanç) (BOA. Y.A.RES. 

51/9) ve “Tarik-i Gayr-i Meşru” (gayr-i meş-

ru yol) (BOA. Y.A.RES. 60/27) gibi sıfatlar 

yine Dersimli Kızılbaşların inançları için 

kullanılmıştır. 

Ehl-i Haklar ile Alevilerin eşitlenmesi 

Cumhuriyetin ilanından sonra da sürmüş-

tür. Bu dönemde Dersim Alevileri ile Ehl-i 

Haklar arasında yakınlık olduğunu ileri sü-

renlerden biri Hasan Reşit Tankut’tur. 1928 

yılında yayımlanan çalışmasında, Ali-İlahi 

dediği Dersim Alevilerini, Anadolu Alevi-

liği ile Kızılbaşlıktan ayıran Tankut’a göre, 

“Bektaşilik, Melamilik felsefesi birer tarikat 

olduğu halde, Ali-İlahilik bir dindir. Öyle bir 

din ki aralarında aşk ve muhabbeti, hariciler 

için kin ve nefreti telkin eder. Ve Ali-İlahi’nin 

bildiği tek bir haraççı vardır. O da dün Os-

manlı idi, bugün Türk’tür (Tankut’dan akta-

ran Gezik, 2012:35).” Nejat Birdoğan’a göre, 

İran’da Alevilere “Ali-Allahi” veya “Goran” 

demektedirler; Kızılbaş ve Aleviler ise ken-

dilerini “Ehl-i Hak” adıyla anmaktadırlar 

(2013:184). Hamid Algar’a göre ise; “Ehl-i 

Hak da Aleviler gibi Hz. Ali’yi Tanrının bir 

zuhuru sayarak onu Hz. Peygamber’den üs-

tün kabul eder (1994:513).”

Bunların dışında konu hakkında çalı-

şan birçok kişi, mesela Gölpınarlı2, Mélikoff 

(2009:23), Bruinessen (2008:131-196), Bayrak 

(2014:22-24) gibi birçok araştırmacı da Ehl-i 

Haklar ile Aleviler arasındaki benzerliklere 

dikkat çekmişlerdir. Son zamanlarda Alevi-

lik ile Ehl-i Hak inancını eşitlemek için daha 

sistemli çalışmalar göze çarpmaktadır. İran-

lı bir Ehl-i Hak olan Cavit Murtezaoğlu tara-

fından yayımlanan bir çalışmada Alevilik ile 

Ehl-i Hak bütünüyle eşitlenmiştir (2011:8). 

Hatta Fuzuli’nin yedi ulu ozandan sayılma-

sını eleştirerek kendince Alevilik’te bir inşa-

ya bile girişmiştir (Murtezaoğlu, 2011:14). 

Zaten ona göre Kızılbaşlar ve Bektaşiler 

de Ehl-i Hak cephesindedir (Murtezaoğlu, 

2011:26).

2 “Kızıl-başlar, kendilerine İran’da Ehl-i Hak derler.” 
Bkz.: Gölpınarlı, 1997:790.



256

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Bu çalışma, Türkiye ve çevre coğraf-

yalarda (Balkanlar, Ortadoğu vb.) yayıl-

mış bulunan Alevilik (Bektaşilik ve Kızıl-

başlık) ile başta İran’ın batısında Goranice 

konuşan etnik küme olmak üzere Irak ve 

Azerbaycan’da Türk ve Arap bağlıları bulu-

nan Ehl-i Hak inancını inanç, ibadet ve ör-

gütlenme düzeyinde karşılaştırmaktadır.

Ehl-i Haklar kimlerdir ve Ehl-i Hak nasıl 

bir inançtır? Şimdiye kadar bazı çalışmalar-

da eşitlenen Aleviler ve Ehl-i Hak grupları 

inanç, ibadet ve örgütlenme düzeyinde ne 

gibi benzerlikler ve farklılıklar göstermek-

tedir? İnanç, ibadet ve örgütlenme düzeyin-

deki bu benzerlik ve farklılıklara bakarak 

Alevilik ile Ehl-i Hak inançlarını eşitleyebi-

lir miyiz? Alevilik ile Ehl-i Hak arasındaki 

benzerlikler, köken ortaklığından mı yoksa 

etkileşim sonucunda mı ortaya çıkmıştır?

Başka çalışmalarda değişik anlamlar 

yüklenen bazı kavramlar ile farklı okunuş-

ları olan bazı isimler bu çalışmada aşağıdaki 

içerik ve şekilleri ile kullanılmıştır.

Alevilik, Anadolu ve çevre coğrafyada 

Bektaşilik ve Kızılbaşlık teşekkülleri için 

kullanılmıştır.

Ehl-i Hak; Tayefesan, Ehl-i Sır, Davu-

di, Yaresan, Kakailik, Ali-İlahi, Goran, Ehl-i 

Hak vb. farklı adlarla anılan gruplar bu ça-

lışmada Ehl-i Hak adıyla anılmıştır. Başta 

Ali-İlahi olmak üzere Ehl-i Haklara komşu-

ları tarafından verilmiş, Yaresan, Kakailik, 

Goran ise yerel olarak kullanılmıştır. Bu te-

şekküllerin tamamını Ehl-i Hak olarak ad-

landırmak daha doğru görünmektedir.

Sultan Sohak, Ehl-i Hak’ın kurucusu 

olarak kabul edilen kişidir. Bazı kaynaklar-

da Sehak, İshak gibi farklı şekillerde kayde-

dilmiştir. Yaygın kullanım Sohak şeklinde 

olduğu için biz de buna uyduk.

2. KAYNAKLAR VE YÖNTEM

Bu araştırma esas olarak yakın dönem-

de ve günümüzde Alevilik ile Ehl-i Hak 

hakkında yapılan çalışmalara dayanmakta-

dır. Mevcut durumdan yola çıkılarak Ale-

vilik ve Ehl-i Hak inançları karşılaştırılmış, 

yapılan karşılaştırmanın tarihsel kökenleri-

ni anlamak için iki inanç arasındaki benzer 

yönlerin kökenine inilmiş ve bu konuda ta-

rihi kaynaklara başvurulmuştur.

3. EHL-İ HAK NEDİR, EHL-İ 

HAKLAR KİMDİR?

Ehl-i Haklar genel olarak “Ali-İlahi” 

adıyla bilinirler. Bu dışarıdan verilen bir 

addır ve bu inanca “Ali-Allahi” demek, pek 

uygun değildir. Çünkü Ehl-i Hak inancın-

da Hz. Ali önemli bir fi gürdür; ancak onun 

bütünüyle merkezde olduğu söylenemez 

(Minorsky, 1997b:201; Algar, 1994:513) Ehl-i 

Hak inancına göre, Tanrı sıfati ve fi ili olarak 

yedi kere insan bedeninde tecelli etmiş, yani 

“don değiştirmiş”tir. İşte Hz. Ali de bu yedi 

tecelliden sadece biridir. Hatta denilebilir 

ki, ilahi tecellinin dördüncüsü olan Sultan 

Sohak, Hz. Ali’yi gölgede bırakmıştır (Mi-

norsky, 1997b:206). Çünkü Sultan Sohak, bü-

tün Ehl-i Hak gruplarınca inancın kurucusu 

olarak kabul edilir ve bu itibarla Hz. Ali’den 
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bile üstün tutulur3 (Bruinessen, 2008:166; Al-

gar, 1994:513). Bu bağlamda Ehl-i Hak inan-

cının merkezini, Tanrı’nın don değiştirerek 

yedi kişinin bedeninde tecelli etmesi teşkil 

etmektedir.

Ehl-i Hak inancına göre Tanrı yedi ki-

şide tecelli etmiştir ve bu yedi kişi sırasıyla 

şunlardır (Minorsky, 2013:182, 190; Musalı, 

2013:16).:

Havendigar1. 

Hz. Ali2. 

Şah Hoşin3. 

Sultan Sohak4. 

Kırmızı (Şah Veys Kulu)5. 

Muhammed Bey6. 

Han Ateş 7. 

Ehl-i Hak dini metinleri içinde en önem-

lisi “Serancam” adı verilen bir risaledir. Se-

rancam ilk defa V. Minorsky tarafından 1911 

yılında yayımlanmış, daha sonra birkaç kere 

daha matbu baskısı yapılmıştır. Farsça yazı-

lan Serancam, yine birtakım Farsça, Gorani-

ce ve Türkçe şiirler içermektedir (Minorsky, 

1997b:201, 2013:182; Musalı, 2013:71) Başka 

bir aktarıma göre Goranice yazılan Seran-

cam kitabı, 1965 yılında yayımlanmıştır4 

(Hamzeh’ee, 2008:63). Serancam kitabının 

elyazmaları fazla eski tarihli değildir. Genel 

olarak diğer Ehl-i Hak kelamları ile birlikte 

(Olsson, 2010:285) 19. yüzyılda kayda alın-

dığı kabul edilir (Musalı, 2013:112).

3 During, bu konuda tam tersi fi kirdedir. Bkz.: Du-
ring, 2010:157.

4 Ancak Serancam’ın Minorsky tarafından ilk defa 
1911 yılında yayımlandığı kesindir.

Ehl-i Haklar, genel olarak Irak, İran ve 

Azerbaycan sahasında yaşamaktadırlar. 

Irak’ta: Berzinca, Süleymaniye, Musul, Ha-

nikin (Musalı, 2013:25); İran’da: Bahteran, 

Kasr-ı Şirin, Serpül, Kirind, Kuzey Loris-

tan, Tahran, Veramin, Mazenderan, Kazvin, 

Reşt, Şiraz, Horasan, İran Azerbaycan’ının 

değişik yerleri, Hamedan, Tebriz, Tebriz 

ile Megara arası, Urmiye, Maku ve Goran 

(Musalı, 2013:25). Bugün Ehl-i Hak’a tabi 

olan kavimler arasında Türkler, Farslar, Go-

ranlar, Lorlar, Araplar yer almaktadır. Res-

mi olmayan rakamlara göre Ehl-i Hakların 

toplam sayısı 10 milyon kadardır (Musalı, 

2013:26-27).

4. EHL-İ HAK NE ZAMAN 
ORTAYA ÇIKTI?

Ehl-i Hak inancının ne zaman orta-

ya çıktığı hakkında kesin bir bilgi yoktur. 

Bunun nedeni, Ehl-i Haklar ile ilgili nere-

deyse hiçbir tarihsel kaydın olmamasıdır 

(Hamzeh’ee, 2008:40, 62). Ehl-i Haklar hak-

kında ilk sistemli bilgileri, 19. yüzyılın baş-

larında Avrupalı seyyahlara borçluyuz (Mi-

norsky, 1997b:201). Daha sonra ABD’li mis-

yonerler ve Rus diplomatlar konuya eğil-

mişlerdir (Minorsky, 1997b:201). 1849 yılıyla 

tarihlendirilen ve Hüseyin Han Dunbuli ta-

rafından kaleme alınan “Tarih-i Keşaf” adlı 

risalede Ehl-i Hak hakkında bazı kayıtlar 

vardır (Hamzeh’ee, 2008:62). Ehl-i Hak hak-

kındaki ilk kayıtlar bu kadar geç döneme ait 

olsa da genel olarak cemaatin, mevcut şek-

lini 15. yüzyılda aldığı kabul edilmektedir 

(Hamzeh’ee, 2008:47). Hamit Algar konuyla 

ilgili şöyle demektedir:
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“Ehl-i Hak büyüklerinin itikadi ve ame-

li konulardaki söz ve emirlerini ihtiva eden 

manzum kelamlar XIX. yüzyıla kadar şifahi 

olarak nakledilmekte, bu konularda yetkili 

olan ve “kelamhan” denilen kimseler de na-

killerde fazlalık veya noksanlık bulunmama-

sına özen göstermekteydi. Fakat daha sonra 

kelamların yazılmasına başlanmış, son otuz 

kırk yıldan bu yana da bunların basılması 

yoluna gidilmiştir. Elde bulunan en eski ke-

lam 250 yıldan biraz öncesine, diğerleri ise 

daha geç devirlere aittir” (1994:514).

Ehl-i Hak metinlerine ve cemaat bilgi-

lerine göre, cemaatin başlangıcı Arap-İslam 

istilaları dönemine kadar uzanır. Bu bilgile-

rin güvenilirliği tartışmalıdır. Çünkü Ehl-i 

Hak metinleri, tarihsel kişiliğini çok iyi bil-

diğimiz birçok tarihi kişiliği, melek olarak 

karşımıza çıkarmakta ve onlara farklı bir 

kişilik yüklemektedir.5

Cemaat metinlerine ve geleneksel bil-

gilere göre, cemaatin ilk kurucusu “Behlül” 

adında biridir. Ancak bu Behlül’ün kişiliği 

yeterince aydınlatılmamıştır. Ehl-i Hak me-

tinlerine göre, Halife Harun er-Reşid dö-

neminde yaşamıştır (Hamzeh’ee, 2008:91). 

Anlaşıldığı kadarıyla İslam tarihindeki meş-

hur “meczup”lardan olan ve Harun Reşit 

ile birçok hikâyesi günümüze kadar ulaşan 

Behlül-i Dana, Ehl-i Hak geleneği çerçeve-

sinde cemaate mal edilmiştir.6

5 İleride daha detaylı temas edeceğiz.

6 İleride “Goranice Metinler Ne Zaman Yazıldı?” baş-
lığına bakınız.

Ehl-i Hak metinlerine göre ikinci önder 

“Şah Fezl”dir. 10. yüzyılda yaşadığı varsayı-

lan Şah Fezl’in yoldaşları Nesimi, Zekeriya 

ve Tork-e Ser Borideh (Kesik başlı Türk)’tir 

(Hamzeh’ee, 2008:94). Şah Fezl hakkında hiç-

bir tarihsel bilgi yoktur. Nesimi’nin 14. yüz-

yılın ikinci yarısında doğduğu ve 15. yüzyı-

lın ilk yarısında vefat ettiği kesindir (Bilgin, 

2007:3). Zekeriya ise malum olduğu üzere 

peygamberdir; ancak başka bir kişinin adı 

olması da muhtemeldir. Kesik başlı Türk’ün 

kim olduğunu bilmenin ise imkânı yoktur. 

Yine 10. yüzyılda yaşadığı iddia edilen bir 

diğer Ehl-i Hak azizi “Baba Serheng”dir 

(Hamzeh’ee, 2008:99). Baba Serheng hakkın-

da da tarihi bir kayda rastlanmamıştır. 

11. yüzyılda yaşadığı varsayılan Ehl-i 

Hak azizi “Şah Hoşin”dir. Onun gerçek 

adının Mübarek Şah olduğu kaydedilmiştir 

(Hamzeh’ee, 2008:99). Ehl-i Hak metinleri, 

Cem ayini, ilahi tecelliler ve onların melek-

leri hakkında inanışların daha Şah Hoşin 

döneminde yerleştiğini söyler (Hamzeh’ee, 

2008:110). Farsça kelamları olduğu ifade 

edilen Şah Hoşin’in annesi Celale’nin ünlü 

Caf aşiretinden olduğu kaydedilmiştir (Mu-

salı, 2013:21). Şah Hoşin hakkında da tarihi 

bir kayıt yoktur; ancak annesinin mensup 

olduğu iddia edilen Caf aşiretine ancak 16. 

yüzyıl Osmanlı tahrirlerinde “Caf Türkma-

nı” olarak rastlamaktayız (Bilgili, 2004:219).

“Sultan Sohak”, Ehl-i Hak inancına 

bugünkü halini veren kişi olarak kabul 

edilmektedir; ancak Sultan Sohak’ın bi-

yografi sinde çok önemli sorunlar vardır. 
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Öncelikle onun hakkında çağdaş tarihi ka-

yıtlar yoktur; ancak onun tarihi bir kişilik 

olduğu genel bir kanaat olarak ifade edil-

mektedir (Minorsky, 1997c:28). “Berzenci 

köyü”nde doğduğu kabul edilmekte, aile-

nin kökeni ise Hamedan’a dayandırılmaktır 

(Hamzeh’ee, 2008:110). Başka bir aktarıma 

göre ise, Sultan Sohak, “Berzanca şehri”nde 

yaşamıştır7 (Musalı, 2013:21). Berzenci köyü 

bugün Irak’ın Süleymaniye şehrine bağlı bir 

köydür ve aynı bölgede yaşayan bir Kürt 

aşiretin adıdır. Tespit edebildiğimiz kada-

rıyla Berzenci köyü ve aşireti geç dönemler-

de teşekkül etmiştir. Mesela Ortaçağ İslam 

kaynaklarında Berzenci diye bir köy veya 

şehir tespit edemedik. Hele ki bir şehir olup 

kaydedilmemesi pek mantıklı görünmüyor. 

16. yüzyıla kadar kaynaklarda adları geçen 

Kürt aşiretleri bilinmekle birlikte (Özdemir, 

2014:81-86), bunlar arasında Berzenci adlı 

bir aşirete tesadüf edilemedi.8 Bütün bun-

lar bize, Berzenci aşiretinin 16. yüzyıldan 

sonra teşekkül ettiğini düşündürmektedir. 

Sultan Sohak’ın 14. yüzyılın ikinci yarısı ile 

15. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı tahmin 

7 Minorsky, sadece “Barzinca” demektedir. Bkz.: Mi-
norsky, 1997b:206.

8 Berzikani veya Berzeniyye adında bir aşiret, 959 
yılında kurulan Hasneveyler hanedanının kurucusu 
olarak kaydedilmiştir (İbn-i Miskeveyh, Tecarrib el 
Ümem’den aktaran, Biçer, 2013:173). Ancak bu tür 
isim benzerlikleri Kürt aşiretlerinde sık rastlanan bir 
durumdur. Berzenci adına benzeyen Barzani, Bazuki, 
Berjeri, Berazi vb. birçok aşiret vardır ve bunlar farklı 
aşiretlerdir. Bu benzerlikler diğer birçok aşiret için de 
geçerlidir. Yine de Berzikani aşireti ile Berzenci aşireti 
arasında organik bir bağ olup olmadığı ayrıca tespit 
edilmelidir.

edilmektedir (Musalı, 2013:21; Hamzeh’ee, 

2008:111). Annesi Caf-i Murad aşiretinin 

reisinin kızıdır (Minorsky, 1997b:206). Caf 

aşireti, daha önce de belirtildiği üzere, ka-

yıtlarda ilk defa 16. yüzyıl Osmanlı tahrir-

lerinde “Caf Türkmanı” olarak geçmektedir 

(Bilgili, 2004:219). Ehl-i Hak’ın dini kitabı 

Serancam’a bakılırsa faaliyet sahası Zagros 

ile Sirvan (Diyala) ırmağı arasındaki bölge-

dir (Minorsky, 1997c:28). Bazı Ehl-i Hak me-

tinlerinde onun Emir Timur’la görüştüğüne 

dair kayıtlar varsa da, bu konuda da bir bel-

ge bulunamamıştır (Hamzeh’ee, 2008:111). 

Sultan Sohak, genel olarak Gorani kabul edi-

lir. Ehl-i Hak geleneğinde, soyunun seyitliğe 

dayandığı, birçok dilde olduğu gibi Türkçe 

de konuştuğu, dedesinin (anne babasının) 

“bey” unvanı taşıdığı, annesinin “hatun” 

olarak anıldığı, babasının akrabalarından 

birinin “Çiçek” adını taşıdığı bildirilmek-

tedir (Musalı, 2013:21). Sultan Sohak’a iza-

fe edilen sözler Goranicedir ve bu dil, Ehl-i 

Hak’ın kutsal dilidir (Minorsky, 1997b:205). 

Minorsky’e göre, Türkmenler arasında Ehl-i 

Hak biçimlenmesinin son evresini Karako-

yunlu Türkmen hâkimiyeti sırasında yap-

mıştır (Minorsky, 1997b:206).

Bazı çalışmalarda Ehl-i Hak’ın kurucu-

su olarak gösterilen Sultan Sohak’ın, Babai 

ayaklanmasının karizmatik lideri Baba İshak 

olduğu iddia edilmiştir. İki şahsiyetin haya-

tını incelediğimizde aradaki tek benzerliğin 

isimleri9 olduğunu anlarız. Baba İshak ile 

Sultan Sohak’ın yaşam dilimleri, yaşadıkları 

yerler, faaliyet sahaları ve kökenleri ile ilgili 

9 Sohak, İshak demektir.
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bilgiler bütünüyle farklıdır. İsrafi l Babacan 

konuyla ilgili şöyle demektedir:

“Eldeki kanıtlarla yapılan kabaca bir 

değerlendirme, böyle bir aynîleştirmenin 

Baba İshak’ın manevî ve senkretik iktida-

rından faydalanmak amacıyla üretildiği-

ni göstermektedir. Çünkü Sultan Sohak’ın 

türbesi Ehl-i Hak mensuplarınca en önemli 

yer olarak kabul edilen İran’da Kürt nüfu-

sun yoğunlukla yaşadığı Perdiver yakınla-

rında bulunmaktadır. Ayrıca doğum yeri 

ya da faaliyet sahası olarak gösterilen alan 

Zagros ile Sirvan Nehri arasındaki kısımdır. 

Sohak’ın tahmini ölüm tarihi de 1506’dır. 

(…) “Kutbnâme” adlı bir Türk ilahisine 

göre Sultan İshâk, Gurânî dilini konuşmak-

ta idi. (…) Ancak son zamanlarda Ehl-i Hak 

hakkında yazılan en önemli kaynak olan 

“Burhanu’l-Hakîka” ve “Gencîne-i Yârî” 

adlı eserlere baktığımızda Sultan Sohâk’ın 

bir bölgede kalmayıp özellikle İran’da, Gü-

ney Azerbaycan’da gezdiğini ve gittiği her 

bölgede müritlerinin bölgesel dil ve lehçele-

riyle konuştuğu görülmektedir” (2005, 213-

230).

Özetle, Ehl-i Hak inancının Sultan Sohak 

tarafından 15. yüzyılda teşkil edildiğine dair 

genel bir görüş vardır; ancak kanaatimizce 

Ehl-i Hak inancı daha geç dönemde teşkil 

edilmiş olmalıdır. Öncelikle Ehl-i Hak inan-

cı, sıklıkla belirtildiği üzere, Goranlar ara-

sında oluşmuş daha sonra diğer etnik küme-

lere yayılmıştır. Eğer bu kronoloji doğruysa 

(ki doğruluğuna dair haklı şüphelerimiz 

vardır), Ehl-i Hak’ın oluşumu, en azından 

Goranların Ehl-i Hak inancını benimsemesi, 

17. yüzyıldan sonra olmalıdır. Çünkü Goran 

aşiretinin varlığı, (tarafımızdan tespit edile-

bildiği kadarıyla) ilk defa 1348 yılında vefat 

eden Şahabeddin el-Ömeri’nin “Mesalik-il 

Absar” adlı kitabında ve “Gürani” imlasıy-

la10 (Minorsky ve Bois, 2008:45-46) kayda 

geçmiştir. 16. yüzyılın sonunda (1597) ta-

mamlanan Şerefname’nin müellifi  ise, Go-

ranların o dönemde Sünni olduğunu ve Şafi  

mezhebine göre amel ettiğini söylemektedir; 

Ona göre Yezidi olan birkaç aşiret dışında 

bütün Kürtler, Şafi  mezhebindendir ve Go-

ranlar ise Kürtlerin dört büyük kısmından 

biridir (Şerefhan, 1975:20-21). Dolayısıyla el-

deki bilgi ve belgelere göre, ya Ehl-i Hak’ın 

Goranlar içinde teşekkül etmediğini yahut 

Goranlar arasında teşekkül etse bile bu sü-

recin ancak 17. yüzyıldan sonra olduğunu 

kabul etmek durumundayız.

5. GORANİCE METİNLER NE 

ZAMAN YAZILDI?11

Selim Temo, “Kürt Şiiri Antolojisi” adlı 

çalışmasında Kürtçe metinleri, 9. yüzyılda 

yaşamış bazı Kürt şairlerine ait şiirlerle baş-

latmaktadır. Ehl-i Hak inancının önde ge-

lenlerine ait olduğunu ve Goran dilinde ya-

zıldığını iddia ettiği şiirler, bir hayli yekûn 

10 Esas itibarıyla Gûran, 12.yüzyıl müellifl erinden 
İdrisi’nin Nüzhet el-müştak adlı kitabında Karluk hü-
kümdarının oturduğu şehrin adı olarak geçmektedir. 
Bkz.: Ramazan Şeşen, 2001:124. Ayrıca Guran/Goran 
kelimesinin Gurlu anlamına gelen iki heceden (Gur-
an) oluştuğu aşikardır. 

11 Bu bölümün önemli kısmı daha önce yayımlanmış 
bir çalışmamızdan alınmış ve kısmen geliştirilmiştir. 
Bkz.: Özdemir, 2011:174-179.
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tutmaktadır. Temo’ya göre bunlar Kürtçe 

düşünmüş ve Kürtçe yazmışlardır (2007:LI). 

Buna göre bu şiirlerin çıkış noktası bugün 

İran sınırları içinde bulunan Hemedan, Hev-

reman, Loristan ve Kirmanşah’tır. Temo’nun 

Kürt şiirinin başlangıcını aldığı “Kürt şair” 

ise Balûlî Dana (?-837)’dır. Bundan sonra ise 

“Baba” unvanı ile başlayan birkaç şair daha 

sıralar. Bunlar kronolojiye göre; 

Babe Raxê Hemzanî,• 

Babe Hatemê Loristanî,• 

Babe Lorey Loristanî,• 

Babe Nicûmê Loristanî,• 

Babe Recebê Loristanî,• 

Babe Serhengî Dewdanî,• 

Babe Tahirê Uryan,• 

Babe Gerçekê Hewramî,• 

Babe Sirincê Kelatî’dir.• 

Ne var ki, söz konusu şairlerle ilgi-

li ciddi sorunlar vardır: Birinci olarak, bu 

şiir ve şairlere ait malûmatın tamamı bilim 

çevrelerinden değil, kimi Kürtçü yazarların 

eserlerinden alınmıştır. İkincisi, bu şairler 

hakkında birçok soru işareti bulunmaktadır. 

Mesela haklarında çağdaş tarih kitaplarında 

malumat var mıdır? Şiirlerin elde olan yaz-

maları var mıdır, yok mudur? Yoksa şiirler, 

dilden dile nakledilerek mi gelmişlerdir? 

Eğer söz konusu şiirler yazma (cönk) halin-

de ise yazıldıkları nesnelerin (kâğıt, ceylan 

derisi, mürekkep vb.) yaşları bilimsel yollar-

la tespit edilmiş midir? Çünkü bilindiği üze-

re sahte yazmalar her zaman kârlı bir sektör 

olmuştur ve bu konuda birçok örnek vermek 

mümkündür. Yok, eğer bunlar sözlü olarak 

günümüze ulaşmışsa güvenirliği nedir? Şi-

irlerin dil özellikleri incelenerek, hangi yüz-

yıla ait oldukları tespit edilmiş midir12? Bu 

soruların cevabı Temo’da da yoktur. Kaldı 

ki, daha önce de ortaya konulduğu gibi, Go-

ranice metinlerin geç dönemde, 19. yüzyıl-

da kayda geçtiği bilim çevrelerince üzerin-

de şüphe olmayan bir husustur (Özdemir, 

2011:179).

Ehl-i Hak’ın ne zaman ortaya çıktığı ve 

bu bölgede (Goran) hangi tarihte yayıldığı 

ile ilgili elimizde kesin bilgi yoktur. “Hz. 

Ali’nin -hâşâ- Allah olduğu” yolundaki 

inancın Hz. Osman’ın hilafeti zamanında 

(644-656) yaşamış Abdullah İbn-i Sebe adlı 

bir Yahudi dönmesi tarafından ortaya atıl-

dığı iddia ediliyorsa da bunun, Ehl-i Hak 

gibi kapsamlı bir inançla eş tutulması ilmî 

değildir. Hz. Ali hayatta iken böyle bir inan-

cın doğmuş olması, en azından tutunmuş 

olması ise akıl dışıdır. Ayrıca yapılan bilim-

sel çalışmalarla Abdullah İbn-i Sebe adlı bir 

kişinin yaşamadığı, bu kişi ile ilgili rivayet-

lerin önemli İslâm âlimlerinin “yalancı” ola-

rak gördüğü Seyf bin Ömer adında biri tara-

fından daha geç zamanlarda uydurulduğu 

ortaya konmuştur (Askeri, 1974).

Temo’nun Balûlî Dana olarak takdim 

ettiği şair üzerinde özellikle durmak gereki-

yor. Çünkü Selim Temo, Kürt şiirini onunla 

başlatıyor ve daha da önemlisi Balûlî Dana 

ve öğrencileri olan pek çok şairin Kürtçe dü-

şünmüş ve Kürtçe yazmış olduğunu iddia 

ediyor. Öncelikle İslâm tarihinde çok bili-

12 Kürtçe için böyle bir karşılaştırmayı yapacak metin 
yoktur. 
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nen bir Behlül Dana vardır. Fakat söz konu-

su şair bizim bildiğimiz Behlül Dana mıdır, 

bu konuda Temo da emin değildir (Temo, 

2007:1335). İslâm tarihinde akıllı-deli olarak 

bilinen meşhur meczuplardan Behlül Dana 

ile ilgili malûmat mevcuttur. Asıl ismi Ebu 

Veheb bin Ömer Sayrâfî’dir. Doğum tari-

hi kesin olmamakla birlikte, Kûfeli olduğu 

hâlde ömrünün çoğunu Bağdat’ta geçirdiği 

bilinmektedir. Harun Reşîd’e birçok nasihat 

vermiştir ve herkese ders olacak hikmetli 

sözleri çok meşhurdur. 805-806 senesinde 

Bağdat’ta vefât etmiş ve Dicle kenarında 

Şunûziyye kabristanına defnedilmiştir (İv-

gin, 2005:9). 

Görülüyor ki, Selim Temo bizlere bam-

başka bir Balûlî Dana takdim etmektedir. 

Onun Balûlî Dana’sı; Loristan’da doğmuş-

tur ve Ehl-i Hak inancının kurucusudur. 

Bağdat’a gitmiş ve burada İmam Cafer-i 

Sâdık medresesine kaydolmuştur. Kısa süre-

de seçkin ve ünlü bir âlim olmuş, hocasının 

izniyle Kermanşah’a gitmiş ve pek çok taraf-

tar toplamıştır. Abbasî halifesi Harun Reşit 

tarafından muhalefeti nedeniyle idam ceza-

sına çarptırılmış, deli numarası yaparak bu 

cezadan kurtulmuş ve daha sonra Harun’la 

dost olmuştur. Balûlî Dana, “Kürtçenin Go-

rani lehçesinde şiirler yazmış, bu lehçeyi 

yüksek bir edebiyat dili haline getirmiştir” 

(Temo, 2007:1336). 837 yılında İslâmava şeh-

ri yakınlarındaki Tengegul dağında ölmüş-

tür.

Selim Temo’nun Balûlî Dana biyografi -

sinde birçok sorun vardır. Öncelikle İmam 

Cafer-i Sâdık ile Balûlî Dana’nın yaşam 

dilimleri birbirine uymamaktadır. İmam 

Cafer-i Sâdık, M. 705 yılında doğmuş ve 765 

senesinde vefât etmiştir. Temo’nun Balûlî 

Dana’sı ise 837 yılında ölmüştür ki, arada 

tam 72 yıllık bir zaman aralığı vardır. Balûlî 

Dana’ya 70 yıllık ömür biçsek bile İmam 

Cafer-i Sâdık’ın vefâtı ile Balûlî Dana’nın 

doğumu arasında 2 yıllık fark oluşmakta-

dır. İmam Cafer-i Sâdık medresesi olduğu 

doğrudur; ama bu medrese Bağdat’ta değil, 

Medine’dedir. Diğer taraftan Temo, Balûlî 

Dana’nın İmam Cafer-i Sâdık medresesin-

den “seçkin ve ünlü bir âlim” olarak ayrıl-

dığını ve Ehl-i Hak’ı kurduğunu iddia et-

mektedir ki, bu medreseden seçkin ve ünlü 

bir âlim olarak ayrılan birinin Ehl-i Hak gibi 

bir inancı kurması zor görünmektedir. Çün-

kü İmam Cafer-i Sâdık ve diğer Ehl-i Beyt 

İmamları ile istisnasız bütün Caferî âlimleri 

Hz. Ali’ye ve Ehl-i Beyt’e ilahlık isnat eden 

bütün akımları din-dışı ilân etmiş, kendi 

bünyelerinde yaşatmamışlardır. Bu tavır, 

On İki İmamcı Şiilik geleneğinde bugün de 

devam etmektedir.

Temo’nun sunduğu biyografi de dikkat 

çeken bir diğer detay şudur: Balûlî Dana’nın 

Ehl-i Hak inancını kurup taraftar toplama-

sı ve Abbasî muhalefeti yüzünden idama 

mahkûm edilmesi üzerine hocası İmam 

Cafer-i Sâdık’ın (?) akıl vermesi ile deli rolü 

yapmaya başlaması. Öncelikle Ehl-i Hak 

inancını din-dışı ilân eden İmam Cafer-i 

Sâdık’ın bu inancın kurucusu olan birine 

sahip çıkıp, kollaması kelimenin tam anla-

mı ile akıl dışıdır. Hele Kermanşah’ta idama 

mahkûm edilen birinin Bağdat’ta bulunan 
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Harun Reşit’le dost olması büsbütün izaha 

muhtaç bir husustur.

Temo, Balûlî Dana ve ardıllarının 

“Mahi” mahlasını kullandığını iddia et-

mekte, bu kelimeyi “Medli” olarak açıkla-

maktadır ki (Temo, 2007:1336),13 bunun da 

ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Şunu da 

ifade etmek gerekir ki, bu şiirlerde kullanı-

lan Kürtçe, günümüzde kullanılan Kürtçeye 

çok yakındır. Ancak en azından 1100 yıllık 

oldukları iddia edilen bu şiirlerde kullanılan 

kelimelerin ve gramer özelliklerinin günü-

müze kadar ciddi bir değişime uğramadan 

gelmesi, şiirlerde Farsça ve Arapça kelime-

lerin çok olması da izah edilmesi gereken 

diğer konular arasındadır.

Daha başka muğlak hususlar da var-

dır. Bunlardan bir kısmı, Balûlî Dana’nın 

ardılları olduğu iddia edilen şairlerin ön-

adlarının “Baba” olması, bunların şiirlerini 

saz eşliğinde söylemesi ve bu şiirlerin birbiri 

ile kafi yeli dörtlükler şeklinde yazılmasıdır 

(Temo, 2007:1336). Dörtlükler şeklinde birbi-

ri ile kafi yeli şiirler Türk halk şiirinin kadim 

özelliğidir ve saz, kopuzun devamı olarak 

kabul edilen eski bir Türk çalgısıdır. “Baba” 

kelimesi Türkçe bir kelimedir (Komisyon, 

2000:213). Bugün de sadece Türkiye Türkçe-

sinde değil Azerbaycan, Başkurt, Kazak, Kır-

gız, Özbek, Tatar, Türkmen ve Uygur lehçe-

lerinde baba kelimesi “ata, ecdat vb.” anlam-

larda kullanılmaktadır (Komisyon, 1991:32). 

Türkler Müslüman olduktan sonra şaman-

ların bir devamı olarak zuhur eden babalar, 

13 Benzer bir yaklaşım için bkz.: Hamzeh’ee, 2008:93.

daha 10. yüzyılda Maveraünnehir’de Buha-

ra, Semerkant ve Fergana gibi kentler Türk 

şeyhleriyle dolmuştu. Türkler bu şeyhlere 

“Bab”, “Baba”, “Ata” gibi unvanlar veriyor-

lardı. Bunlar şamanlar gibi ilahiler okuyan, 

Budist rahiplere benzer menkıbeler anlatan 

kimselerdi (Ocak, 1992: 23-24). En bilineni 

Ahmet Yesevi’nin de hocası olan “Arslan 

Baba”dır (Köprülü, 1993: 18-19). Birbiri ile 

kafi yeli dörtlükler ve vezinli şiirler yazmak 

daha Müslüman olmadan Türkler arasında 

yaygındı ve İslamiyet’i kabulle birlikte bu 

gelenek devam etmiştir (Köprülü, 1993:11). 

Son olarak yine aynı antolojide yer 

alan Baba Tahir Uryan hakkında birkaç 

şey söylemek gerekir. Çünkü bu şair, Ehl-i 

Hak inancının bilinen ilk şairi olarak kabul 

edilmektedir ve bu açıdan önemlidir. Selim 

Temo, V. Minorsky’e dayanarak Baba Tahir 

Uryan’ın kendisini Kürt olarak ifade etti-

ğini söyler ve Kürtçe yazdığını iddia eder 

(2007:1333). Oysa V. Minorsky’e göre Baba 

Tahir Uryan (etnik köken belirtmeksizin) 

İranlı’dır ve günümüzdeki metinler (bazı 

Lur ve Kürt lehçelerinin küçük etkileri ha-

riç) Farsça yazılmıştır. Hatta onun “Farsça-

ya yakınlığı” şüphe götürmez bir husustur. 

Minorsky, Baba Tahir Uryan’ın şiirlerinde 

sözlü nakillerden dolayı değişiklikler oldu-

ğunu hatta zamanımızda bile Hristiyan bir 

Kürt tarafından “Ehl-i Hak’a haber naklet-

mek için” Gorani lehçesinde şiirler yazdığını 

söylemektedir (Minorsky, 1997a:167). Baba 

Tahir’e ait şiirler, kadim yazmalarda değil, 

ancak 18. ve 19. yüzyıla ait bazı antolojiler-

de bulunmuştur (Minorsky, 1997a:167). Ha-
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medanlı şair Şatir Beg Muhammed’in, Baba 

Tahir’e atfedilen birçok “Kürdi” (Pehlevi) 

kıtanın müellifi  olduğu da zaten tespit edil-

miştir (Minorsky, 1997a:168) 

Balûlî Dana ve ardıllarının, Selim 

Temo’nun “Kürtçenin Gorani lehçesinde şi-

irler yazmış, bu lehçeyi yüksek bir edebiyat 

dili haline getirmiştir” (2007:1336) iddiası ile 

V. Minorsky’nin “Hristiyan bir Kürt tarafın-

dan Ehl-i Hak’a haber nakletmek için Gora-

ni lehçesinde şiirler yazdığını” (1997a:167) 

yan yana getirdiğimizde tablo daha da net-

leşmektir. Yani bu şiirlerin en azından bir 

kısmı, yakın zamanda Hristiyan bir Kürt ta-

rafından yazılmıştır.

Esasen Baba Tahir Uryan, Tuğrul Bey’in 

kendisini ziyaret ettiğinde aralarında geçen 

diyaloğa bakılırsa (Minorsky, 2013:319), dö-

nemin Sünni sufi lerinden biridir. Baba Ta-

hir hakkında günümüze ulaşan tek tarihi 

kayıt da budur. Baba Tahir, Tuğrul Bey’e 

“Ey Türk, Müslümanlara karşı nasıl hareket 

edeceksin?” diye sormuş, aktarıldığına göre 

bu soru Tuğrul Bey’i önemli derecede etki-

lemiştir (Minorsky, 1997a:166-167). Eldeki 

şiirler (Temo, 2007:16-23) ve hakkındaki ri-

vayetler de Baba Tahir’in Sünni bir sufi  ol-

duğunu göstermektedir.

Ehl-i Hak metinlerine ve konunun bir-

çok uzmanına göre Sultan Sohak dönemin-

de cemaatin dili Gorani’ydi. Türkçe metinler 

daha sonra ortaya çıktı. Kendisi de bir Ehl-i 

Hak mensubu olan Reza Hamzeh’ee’ye 

göre; “Mevcut Türkçe manzum gelenekler-

den açıkça anlaşıldığı üzere bu, Türk dil-

leri konuşan misyonerlerin Azerbaycan’ın 

farklı yörelerine gönderildiği daha ileri bir 

dönemdir” (2008:30-31). Hatta ona göre; 

bu misyonerler Gorani şiirlerini Türkçeye 

çevirdiler ancak Türkçe konuşan herhangi 

bir topluluğu dinlerine döndüremediler. Bu 

misyoner Goraniler, Türkçeyi benimsediler. 

Dinleri kaldı ama dilleri değişti (Hamzeh’ee, 

2008:30-31). 

Düşünceden çok temenni olduğu açıkça 

anlaşılan bu görüşleri tartışmadan Ehl-i Hak 

metinlerinden bir kısmının Türkçe yazıldı-

ğını ifade etmek gerekiyor. En eski olanların 

Beyrek Kuşçuoğlu tarafından yazıldığı söy-

lenen bu kelamlar, günümüze kadar ulaş-

mıştır. Kuşçuoğlu’nun şiirlerini yayınlayan 

ve tetkik eden Hüseyin Muhammedzâde 

Sıddîk’e göre Kuşçuoğlu, şiirlerine, dil ve 

şive özelliklerine bakılırsa Nesîmî’den önce 

Moğol hükümeti zamanında yaşamıştır (Ba-

bacan, 2005). Kuşçuoğlu’nun Türkiye Türk-

çesi ile bir divanı da Cavit Murtezaoğlu ta-

rafından yayımlanmıştır. Murtezaoğlu’nun 

verdiği bilgilere göre bu divanı üstatların-

dan derleyerek ve bazı elyazmaları ile karşı-

laştırarak bir araya getirmiştir (Murtezaoğlu, 

2014:7). Kuşçuoğlu’nun hayatı hakkında elde 

bulunan tek yazılı eser Burhanu’l-Hakîka 

ise onun 15. yüzyılın sonu ile 16. yüzyılın ilk 

yarısında yaşadığına işaret etmektedir (Ba-

bacan, 2005). Ehl-i Hak metinlerine göre Sul-

tan Sohak döneminde bir heftevane14 olan 

Seyyid Muhammed’in oğlu Şah İbrahim’in 

yoldaşları, Kuşçuoğlu ve Cüneyt’ti. Kuş-

14 Heftevane: Ehl-i Hak inancına göre ikinci grup me-
lekler.
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çuoğlu, Goran dilindeki kelamları Türkçe-

ye çeviren şahıstır (Hamzeh’ee, 2008:292). 

Kuşçuoğlu’nun şiirlerinde “Sultan dedi ki” 

gibi ifadeler kullanması bu görüşü destekle-

mektedir (During, 2010:141). 

Burada biz, Goran dilinde yazılan me-

tinlerin mi, Türkçe metinlerin mi daha eski 

olduğu konusunu tartışıp, kesin bir hüküm 

vermeyeceğiz. Genel olarak Goran dilin-

de yazılan metinlerin Türkçe metinlerden 

daha eski olduğu kabul edilmektedir. Bu-

nunla birlikte, Kuşçuoğlu’nun şiirlerinde 

“Sultan dedi ki” gibi ifadeler kullanması, 

Sultan Sohak’ın Goran dilinde şiir yazdığı 

anlamına gelmez, en fazla inancı Goran di-

linde yaydığı (ki Ehl-i Hak inancında Sultan 

Sohak, Türkçe de konuşmuştur) anlamına 

gelir. Kuşçuoğlu’nun şiirlerini şekil olarak 

kadim Türk şiiri geleneğine uygun yazdığı 

ve Goran dilinde yazılan şiirlerde de bu ge-

leneğe uyduğu dikkate alındığında, konu-

nun uzmanları tarafından tekrar çalışılması 

yararlı olacaktır.

6. GORANLAR KÜRT MÜ?

Goranlar, geçmişten beri Ekrad/Kürt 

olarak kabul edilmiştir. İlk defa kayda geç-

tikleri 14. yüzyıldan itibaren Kürt aşiretleri 

ve toplulukları arasında sayılmıştır. Orta-

çağ İslam kaynaklarından günümüze kadar 

Kürt adı, dışarıdan verilen bir isim olarak 

etnik olmaktan çok sosyal bir içerik taşımak-

tadır (Özdemir, 2014:47-70)

Çağdaş dilbilimsel araştırmalar, Zazalar 

dâhil olmak üzere Lor ve Goran gibi birçok 

etnik grubun Kürt olmadığını ve bu adlandır-

manın sosyal bir adlandırma olduğunu id-

dia etmektedir. Mesela konunun ilk uzman-

larından Rus diplomat V. Minorsky, Zazaca 

ve Goranice konuşan toplulukları kesinlikle 

Kürt kabul etmez (Minorsky, 1997d:1091). 

Doğubilimcilerin bir kısmı da Lurları Kürt 

saymamaktadır (Bulut, 2007:286). Bir kısım 

araştırmacı da bu lehçelerin hepsini farklı 

bir dil olarak kabul eder. Örneğin, Martin 

van Bruinessen “… bütün Kürtler aynı dine 

bağlı olmadıkları gibi, aynı dili de konuş-

mazlar” (1994:39) dedikten sonra bugün 

Kürtçenin lehçelerini “dil” olarak adlandırır 

(1994:40). Ziya Gökalp, Kürtçenin lehçeleri 

olarak adlandırılan Kurmanç, Zaza, Soran 

ve Lur lehçelerinden bahsederken şöyle de-

mektedir: “Bu dört lisanın sahipleri birbirini 

anlamazlar. Sarf, nahiv, lügat itibariyle ara-

larında büyük farklar vardır. Binaenaleyh 

aradaki farklar lehçe farkları değil, lisan 

farklarıdır. Bu dört dilin her biri, lisaniyat 

itibarıyla müstakil bir lisandır. Her biri mü-

teaddit lehçelerden de mürekkeptir” (Gö-

kalp, 1992:24-25).

David McDowall da, Kürtlerin dilleri 

hakkında şöyle demektedir: “Kürtler, ku-

zeybatı İranî bir dil olmakla birlikte, lehçe 

gruplarına bölünmüştürler ve kendi ana-

dillerinde diğer Kürtlerle rahatça iletişim 

kuramamaktadırlar. Bazı durumlarda sınır-

lı bir anlaşma mümkündür; bazen bu bile 

mümkün olmayabilmektedir” (McDowall, 

2004:31).
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Doğrusu, geleneksel Kürtçenin lehçele-

rine dâhil edilen birçok dil hakkında yeterli 

ve karşılaştırmalı çalışmalar yapılmamış-

tır. Ancak şu kadarı kesindir ki, Kürt ola-

rak kabul edilen ve farklı dilleri konuşan 

aşiretlerin her birinin başka bir Kürtçe ile 

konuştukları Mesudi’den15 itibaren Evliya 

Çelebi’ye (1986:474) kadar birçok müellif 

tarafından tespit edilmiştir. Hatta bunların 

ancak tercüman aracılığıyla anlaşabildiği 

kaydedilmiştir.16 Bugün de hâlihazırda Kur-

manç, Zaza, Goran, Lor ve Sorani dillerini 

konuşanlardan hiçbiri hem sözsel ve hem de 

yazılı olarak birbirini anlamazlar. 

7. EHL-İ HAK VE TARİHİ 

ŞAHSİYETLER

Behlül Dana ve Baba Tahir örneğinde ol-

duğu gibi, Ehl-i Hak, birçok tarihi şahsiyete, 

biraz tarihi kişiliğinden alarak biraz da ken-

di inancı ile süsleyerek yeni bir kişilik kazan-

dırmaktadır. Gobineau’ya göre Baba Tahir’e 

atfedilen değer, Mevlana ve Attar gibi diğer 

sufi lerle birlikte anılmasına bakılırsa Müslü-

manların şüphelerinden uzaklaşmak içindir 

(Minorsky, 2013: 319). Ne var ki, bu tespit 

eksik görünmektedir. Çünkü sadece Behlül 

Dana ve Baba Tahir değil, Ehl-i Hak inancı, 

tarihteki birçok şahsiyeti “melek” şeklin-

de sunarak kendisine mal etmiştir. Mesela 

Ebu Talip, Miktad, Ebuzer, Nusayr, Abi-

15 Mesûdî şöyle demektedir:“Her Kürd aşireti değişik 
bir Kürdçe ile konuşur”. Bkz.: Mesûdî, 2004:191.

16 Evliya Çelebi (1611–1668), on altı kadar Kürtçe-
den bahseder ve ardından bunların birbirlerini ancak 
tercüman ile anladıklarını söyler. Bkz.: Evliya Çelebi 
Seyahatnâmesi, 1986:474.

din, Abbas, Ammar Yasir, Cafer, İskender, 

Rüstem, Abdullah b. Abbas, Muhammed 

Hanefi , Sad b. Vakkas, Bilal, Akil, Selman, 

Ebul Vefa, Baba Yadigâr bunlardan ilk göze 

çarpanlardandır (Hamzeh’ee, 2008:163-164). 

Davut’un duvar ustası olması ilginçtir (Bru-

inessen, 2008:139). Ebu Talip, Hz. Ali’nin ba-

basıdır. Ebuzer, Ammar Yasir, Bilal, Selman 

ve Miktad, Hz. Muhammed’in arkadaşla-

rından ve Hz. Ali’nin taraftarlarındandır. 

Nusayr, Nusayri inancının kurucusu ola-

rak kabul edilen Ebû Şu’ayb Muhammad 

ibn Nusayr’dır. Abidin, On İki İmamlardan 

İmam Zeynelabidin olmalıdır. Abbas, Hz. 

Muhammed’in amcası; Abdullah b. Abbas 

ise Abbas’ın oğludur. Cafer, On İki İmam-

lardan İmam Cafer-i Sadık’tır. İskender, ta-

rihte meşhur olan Büyük İskender; Rüstem, 

İranlıların milli kahramanı; Muhammed 

Hanefi , Hz. Ali’nin evlatlığı; Sad b. Vakkas, 

Şiilik bakımından çok muteber olmasa da 

İslam uğrunda ilk oku atan kişi; Akil, Hz. 

Ali’nin kardeşi; Ebul Vefa ise 11. yüzyılın 

önemli şeyhlerinden biridir. Baba Yadigâr’a 

gelince, döneminde tutulan bir kayda göre 

sıradan bir Müslüman şeyhidir (Bruines-

sen, 2008:158). During’in aktardığına göre, 

bir Ehl-i Hak otoritesi ona, Sultan Sohak’ın 

Müslüman bir mutasavvıf olduğunu söyle-

miştir (During, 2010:152). Ehl-i Hak’kın ilk 

zamanlarında adı geçen şahsiyetler Müs-

lüman hatta Sünni idiler. Molla Rüknettin, 

Baba Faki, Seyyid Muhammed, Seyid Hıdır 

bunlardan bazılarıdır (During, 2010:152). 

Dahası Sultan Sohak’ın babası Şeyh İsi (İsa) 

ile kardeşi Şeyh Musi (Musa) önemli sufi  

şeyhlerindendi (During, 2010:153).
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8. ALEVİLİK İLE EHL-İ HAK’IN 

BENZERLİKLERİ 

Alevilik ile Ehl-i Hak arasında inanç ve 

ibadet ile örgütlenme düzeyinde bazı ben-

zerlikler bulunmaktadır. Ehl-i Hak’ın iç ak-

tarımlarını ve rivayetlerini bir kenara bırakıp 

tarafsız kaynaklara baktığımızda ve krono-

lojik olarak Ehl-i Hak’ın Alevilik’ten sonra 

teşekkül ettiği hatırlandığında, söz konusu 

benzerliklerin Alevilik’ten bir şekilde Ehl-i 

Hak’a geçtiğine hükmetmemiz gerekmek-

tedir. Esasen bu benzerliklerin kökenlerine 

tek tek baktığımız zaman da bu tespiti teyit 

etmiş oluruz.

8.1. İnanç ve İbadet Düzeyinde 

Benzerlikler

8.1.1. Cem İbadeti

Ehl-i Hak ile Alevilik arasındaki ben-

zerliklerden en önemlisi haftada bir kere 

yapılan cem ibadetidir (Musalı, 2013:17; 

Hamzeh’ee, 2008:233).17 Ehl-i Haklar, bu iba-

dette saz çalarak kelamlar okur (Minorsky, 

1997b:203). Cemler, Cemhanelerde düzenle-

nir (Hamzeh’ee, 2008:233; Algar, 1994:514) 

ve buralar aynı zamanda toplumsal sorun-

ların çözüm yerleridir (Gülpâygânî, 2014:362). 

Ehl-i Hak yaratılış hikâyesine göre, Tanrı 

yedi meleği ile cem yapmıştır (Hamzeh’ee, 

2008:179). Aleviler cem ibadetini eskiden 

dedelerin evlerinde “meydan” adı verilen 

geniş salonlarda yaparlardı. Kentleşme ile 

17 Cem töreni, perşembeyi cumaya bağlayan geceler-
de yapılır. Bkz.: Gülpâygânî, 2014:361; başka bir kay-
nağa göre ise cemler pazar günü yapılmaktadır. Bkz.: 
Jukovsky, 2013:124.

birlikte Cemevi adı verilen binalar yaygın-

laşmıştır. Bektaşilerde ise cemler, tekke ve 

dergâhlarda icra edilirdi.

Ehl-i Hak ceminde yerine getirilecek 

görevler, bazı kişiler üzerine dağıtılmıştır 

(Hamzeh’ee, 2008:234-235):

Seyyid: Adak-duaları okuma görevi, 

kutsal on bir aileden gelen “seyyid”e aittir. 

Nayip: Seyyidin yardımcısıdır ve ikin-

ci kademe kutsal aile olan “delil” soyundan 

gelmelidir. Seyidin yokluğunda duaları 

okur. 

Halife: Katılımcılar arasında adakları 

dağıtan kişidir.

Kelam okuyucu: Dini ilahileri okuyan 

kişidir.

Hadem: Genel olarak cemde düzeni sağ-

layan ve ihtiyaç duyulduğunda katılımcıla-

ra, seyyide ve halifeye yardım eden kişidir.

Ehl-i Hak cemleri şöyle icra edilir: Ka-

tılımcılar, cemhaneye kapı eşiğinde secde 

ederek girer. İlk kişi cemhaneye girdiğinde 

en sağa geçerek oturur. Diğer katılımcılar 

da kapıdan secde ederek girerler ve sağdan 

sola doğru oturanların elini öperek edeple 

soldaki ilk boş yere oturur. Ceme yeni gelen 

kişiler, daha önce gelenler tarafından “Ya 

Hakk” veya “Ya Ali” denilerek karşılanır. 

Böylece katılımcıların oturum düzeni bir 

daire şeklini alır. Herkes beline bir kemer 

veya kuşak bağlar ve ayrıca bu kuşağı her 

iki tarafında oturan kişilere de dolarlar. Böy-

lece bütün katılımcılar, birbirine bağlanmış 



268

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

olur. Ayrıca bütün katılımcılar sarık sarmak 

yahut bir şekilde başını örtmek zorundadır 

(Hamzeh’ee, 2008:235-237). Kuşak bağlama, 

yeni gelen kişinin herkesin elini öpmesi ve 

baş erkeklerin baş örtmesi Alevi cemlerinde 

bulunmaz.

Alevilik’te olduğu gibi Ehl-i Hak ce-

minde adaklar sunulur ve kurbanlar kesilir. 

Kurban kemikleri kırılmaz ve toprağa gömü-

lür. Kurbanlar dağıtılıp tüketildikten son-

ra dualar başlar. Dualar gizli (xefi ) ve sesli 

(celi) olmak üzere iki türlüdür (Hamzeh’ee, 

2008:236-237); bu dualar Alevilik’te yok-

tur. Bu duaların toplamı ise beş tanedir 

(Hamzeh’ee, 2008:238):

Ebadet: 1. Dini vecibelerin uygulanışı 

içindir. Bir kısmı sesli, diğer kısmı 

ise sessizdir.

Hacet: 2. Meşru bir iş için okunan dua-

lardır. Bir kısmı sesli, diğer kısmı ise 

sessizdir.

Mo’ezat: 3. Ahlaki ve ruhani öğüt ve 

tavsiyelerden oluşan dualardır.

Cezbiyat: 4. Katılıcımları vecd haline 

sokan özel ezgilere sahip dualardır. 

Sesli okunurlar.

Murekabat: 5. Alçakgönüllükle ibadet 

etme niyetiyle okunan sessiz dualar-

dır.

“Fekr-o zekr” adı altında murekabat 

duaları yapılırken, bir nevi ud olan ve “tan-

bur” adı verilen çalgı kullanılır. Kutsaldır ve 

elden ele dolaşarak çalgıcıya dönene kadar 

herkes ona dokunur ve onu saygıyla öper 

(Hamzeh’ee, 2008:239). Özellikle Tunceli 

bölgesinde saza “tanbur” adı verilir. 

Ehl-i Hak grupları arasında cemin ic-

rasında bazı farklılıklar vardır. Mesela bazı 

kollarda kadın ceme dâhil edilir, bazılarında 

şarap ikram edilir. Bazıların da ise bunların 

tam tersi söz konusudur (Musalı, 2013:19). 

Alevi cemlerinde ise kadınlar yerlerini alır, 

ancak tadımlık şarap ikram edilmesi, bugün 

terk edilse de, geçmiş dönemlerde bazı Ale-

vi topluluklarında görülmekteydi.

Cem töreninde ihsanın hemen ardından 

zikir yapılır. “Tamire”18 adı verilen iki telli bir 

saz eşliğinde iki veya dört mısradan oluşan 

şiirler okunur. Katılımcılar iki elleri ile alkış 

tutarak zikre katılırlar (Jukovsky, 2013:130). 

Aleviler ise ellerini dizlerine vurarak cem-

deki dini müziklere iştirak ederler.

Cemlerde bazı katılımcılar yanan ateşin 

üzerine otururlar ve is bile almadan kurtu-

lurlar. Yüce kayalardan baş aşağı atlarlar 

ve küçücük bir sıyrık almazlar. Yüzme bil-

meyenler suya atlarlar ama batmazlar (Ju-

kovsky, 2013:131). Cemde zikir yapanlar, çok 

kızgın kömürleri elleriyle tutarak ağızlarına 

koyarlar ve onu çıkarıp yenisini alırlar. Her 

kömür parçası ağızlarında bir dakika kadar 

kalır (Marr, 2013:441). Büyük ayinlerde der-

vişler, saz nağmeleri eşliğinde cezbeye ge-

lirler, kendilerinden geçerler, ateş üzerinde 

yürürler, avuçlarına ateş alırlar (Minorsky, 

1997b:203; Stead, 2014:386). Özellikle ateş-

le ilgili uygulamalar, yakın döneme kadar 

Alevi cemlerinde görülen hususlardı.

18 Tanbur olmalı.
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Görüldüğü üzere Ehl-i Hak’ın cem iba-

deti, ülkemizde Alevi ve Bektaşi zümreler 

tarafından yapılan cem ibadetiyle (Noyan, 

1995:274-311; Yaman, 2011:166-170; Kaplan, 

2010:260-267; Üzüm, 2009:147-172) şekil ve 

içerik olarak bazı benzerlikler göstermek-

tedir; ne var ki, temel uygulamalarda çok 

önemli farklılıklar bulunmaktadır. Mesela 

Ehl-i Hak ceminde on iki hizmet yoktur; 

oysa Alevi cemleri on iki hizmet üzerine ku-

ruludur ve bu hizmetlerden birinin olmama-

sı cemin tamamlanmaması anlamına gelir. 

Ehl-i Hak cemlerinde olmayan bir başka uy-

gulama Alevi cemlerinin önemli bir parçası 

olan semahtır.19 Ehl-i Hak gruplarında gül-

bankların değil20 başka duaların okunması 

(Hamzeh’ee, 2008:238), Ehl-i Hak cemlerini 

Alevi cemlerinden ayıran bir başka önemli 

uygulamadır. Seyyid, delil, tanbur, cem gibi 

birkaç kavram dışında ortak olan başka kav-

ram da yok gibidir. 

Hem Alevilik’te ve hem de Ehl-i Hak’ta 

cem adlı bir ibadetin olması ve bunların şekil 

ve içerik olarak bazı benzerlikler göstermesi 

elbette bir tesadüf değildir. Bu benzerlikler, 

varlığını ya ortak bir kökene veya güçlü bir 

etkileşime borçludur. Burada Alevilik ve 

Bektaşiliğin, Ehl-i Hak’tan önce teşekkül 

ettiğini yeniden hatırlanmalı ve konuyu ay-

19 Yaşar Kalafat, Göran cemlerinde sadece erkeklere 
mahsus bir semahtan bahsetmekte, “Göranlarda se-
mahlar, kelam havaları olarak geçerler” demektedir. 
Başka bir kaynakta Ehl-i Hak cemaatlerinde semahın 
varlığına tesadüf etmedik. Bkz.: Kalafat, 2009:110-
111.

20 Irak’ta bulunan bazı Bektaşi gruplarında Gülbang-
lar vardır, bunları Ehl-i Haklar’dan ayırmak gerekir.

dınlatmak için cem törenlerinin kaynağına 

bakılmalıdır. 

Tarih boyunca birçok topluluk, erkekli-

kadınlı,21 içkili, müzikli, ateşle oynanan vb. 

ayinler düzenlemiştir. Ancak bütün bu un-

surların (ritüellerin) bir arada bulunduğu 

ayinleri, İslam öncesi Türk toplumunda 

buluyoruz. Türklerin İslam’ı kabulünden 

önceki dönemlerde inanç kültleri, genel 

olarak atalar-tabiat-Gök Tanrı kültlerine 

dayanmaktaydı. Şamanın (kam-dini lider) 

yönettiği, kurbanların kesildiği, kadın ve 

erkeklerin içki eşliğinde, daire şeklinde ve 

müzikli ayinleri, şamanların “hü, hü” diye-

rek raks etmesi Radloff, Potapov, Köprülü, 

Marcireau gibi yazarlar tarafından doğru-

lanmıştır (Ocak, 2002: 175-178). Bu ayinler, 

Müslüman olduktan sonra da sürmüş, kıs-

men İslami bir forma girerek Yesevilik gibi 

Türkmen pratikleri üzerinden (Ocak, 2002: 

178) Alevilik ve Bektaşilik kanalıyla günü-

müze kadar taşınmıştır. Mélikoff’a göre, Şa-

man dini liderlerinin soyundan gelen kişiler, 

İslam’ın kabulüyle birlikte “dede” olarak 

adlandırıldılar ve cemleri bu kimlikleri ile 

yürütmeye başladılar (Mélikoff, 1997b:11-

28). Şamanların, dini liderlik yanında büyü-

cülük ve tedavi edici yetenekleri de vardı. 

Bu ayinlerde alkol ya da madde, iyi ruhla-

rı çağırıp kötü ruhları kovma ve trans için 

kullanılırdı. Trans haline giren şamanlar, 

21 Bu türden ayinler eski İran’da da Maniheizm’in 
etkisi ile düzenlenmiştir. Bu ayinlere kadınlar da ka-
tılır ve bu durum bazı ahlak dışı dedikodulara neden 
olurmuş. Ancak bu ayinlerde içki, daire olma, müzik, 
saz, kurban, dans vb. hususlara temas edilmemiştir. 
Detaylar için bkz.: Ocak, 2002:178. 
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dans ederdi (Dönmez, 2010:191). Cemlerde 

çalınan sazın kökeni ise genel olarak kopuza 

dayandırılmaktadır. Kamlar törenlerde ko-

puz ile birlikte davul da çalardı. Ayinler sı-

rasında kamlar, vecd halinde birtakım ilahi-

ler okurlar, dualar ederlerdi (İnan, 2006: 31). 

Müslüman olmadan önce Türk toplumunda 

baksı-ozanlar, gerek tanrılara kurban sun-

ma, gerekse tedavi seansları sırasında çalgı 

çalıp, hızlı bir şekilde raks ederken, sihirli 

birtakım mısralar söylüyor, kızgın demirleri 

yalayacak kadar kendilerinden geçiyorlardı 

(Kalkan, 2015: 19).

Bu ayin şekli Türkler, Müslüman olduk-

tan sonra da devam etmiştir. Hoca Ahmet 

Yesevî’nin Türkistan’da sistemleştirdiği il-

keler yani Yesevilik, Anadolu’da önce Baba-

iler ve daha sonra Hacı Bektaş Veli’nin yol 

göstericiliğinde yeni bir yapı kazanmıştır 

(Baş, 2011: 21-53). Bu doğaldır; çünkü bir 

topluluk eski yurdunu terk edip yeni bir 

yurda yerleştiğinde eski yurdundaki kültü-

rü beraberinde getirir, yeni yurdunda bulu-

nan kültürden etkilenir ve son olarak yeni 

yurdunda yeni kültürel unsurlar üretir. Gö-

rünen o ki, cem ayininde çok az değişiklik 

olmuştur. Cem törenlerinde kadınların da 

erkeklerle bir arada bulunması, törenlerin 

saz eşliğinde şiirlerle devam edilmesi, semah 

dönülmesi, kurban kanının ve kemiklerinin 

toprağa gömülmesi, bazı yerlerde sembolik 

olarak alkol alınması, ağızda ateşin/korun 

söndürülmesi, cem düzeninin halka şeklin-

de tanzim edilmesi gibi uygulama ve inanç-

lar İslâm’ın kabulünden sonra da devam 

etmiştir. Türkistan’da Yesevî tarikatında 

görülen bu unsurların birçoğu, Türkiye’de 

Bektaşî tarikatında ve Alevi zümreler ara-

sında da görülmektedir. Bu cem törenlerini, 

Türkistan’da kam-ozan tipinden sonra baba 

ve ata adını alan ve daha sonra Anadolu’da 

dede ve baba olarak adlandırılan kişiler 

yürütmüştür. Bu kişiler, “ocak” dedikleri 

soylarını Hoca Ahmet Yesevî’ye oradan da 

Hz. Ali’ye ve nihayet İslam peygamberi Hz. 

Muhammed’e dayandırmaktadırlar (Eröz, 

2014).

Son olarak cem törenlerinde kızgın ateş-

le ilgili ritüellere (ateşte yürümek, kor ha-

lindeki odunu eline almak vb.) değinmek 

gerekiyor. Elbette tarih boyunca ateş, birçok 

dinde ve inançta kutsal sayılmış ve bununla 

ilgili değişik ritüeller geliştirilmiştir. Ancak 

Alevilerin ve Ehl-i Hakların cem törenle-

rindeki ateşle ilgili uygulamaları eski Türk 

adetlerine yakındır. Türk tarihçilerinden 

Zehebi, daha 1182 yılı vakalarından bahse-

derken Rıfaî tarikatında bazı değişimler ol-

duğunu, mesela ateşe girmek vb. adetlerin 

Türkler kanalıyla Rıfaî tarikatına girdiğini 

tespit etmiştir (Eröz, 2014: 286).

Aleviler ile Ehl-i Hakların cem ayinle-

rinde görülen bütün unsurlar, görüldüğü 

üzere İslamiyet öncesinde ve sonrasında 

Türk toplumunda da çok az değişikliklerle 

bulunmaktadır. Cem ibadetinin kurumsal 

şeklini Bektaşiliğin ilk zamanlarında yahut 

Şah İsmail Hatayi döneminde almış olabilir. 

Ehl-i Hakların Hacı Bektaş-ı Veli’yi ve diğer 

Bektaşi uluları ile Şah İsmail Hatayi’yi kut-
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sallaştırdığını (Musalı, 2013:24, 28) dikkate 

alırsak, Ehl-i Haklar arasına cem ayininin 

Alevilik etkisiyle girdiğini anlamak zor ol-

mayacaktır.

8.1.2. Üç Günlük Oruç

Alevi ve Bektaşi zümrelerin genel olarak 

Ramazan ayında oruç tutmadığı ve Arap ay-

larından Muharrem (on veya on iki gün) ile 

miladi aylardan şubat ayında (üç gün) oruç 

tuttukları bilinmektedir. Şubat ayında tutu-

lan üç günlük oruca Hızır orucu denir. 

Alevilerin ve Ehl-i Hakların oruçları üç 

gün olması nedeniyle benzerler fakat arala-

rında önemli farklılıklar vardır. Ehl-i Hak 

inancında üç günün özel isimleri vardır. 

Bunlar (Gülpâygânî, 2014: 266) şu şekilde-

dir:

1- Niyyet-i mornovi,

2- Devet-e şahi veya devet padeşahi

3- Kavaltasi. 

Üç gün tutulan oruçtan sonra bayram 

yapılır (Musalı, 2013: 135-137; Jukovsky, 

2013: 130; Minorsky, 1997b: 203), ancak han-

gi günler oruç tutulması gerektiği konusun-

da tarikat grupları arasında farklılıklar var-

dır (Musalı, 2013:19). Her oruç günü deği-

şik adaklar sunulur (Gülpâygânî, 2014:268). 

Ehl-i Hak’ın Ateşbeği kolu hiç oruç tutmaz 

(Minorsky, 1997b:203); sadece kavaltasi 

gününde bazı adaklar sunar (Gülpâygânî, 

2014:269).

Alevilik’te “Hızır orucu” süresince Hı-

zır ile ilgili inançlardan beslenen birtakım 

uygulamalar yapılır. Alevi geleneği Hızır 

orucunu İnsan suresinin 8. ayetine22 dayan-

dırır (Yaman, 2011:248-249). İréne Mélikoff, 

Alevilerde tutulan üç günlük Hızır orucunu, 

Eski Türklerin yine şubat ayının sonuna doğ-

ru kutladığı “Ak Bayram/Beyaz Bayram”ın 

bir devamı olarak görür (Mélikoff, 1997b: 

13, 63).

8.1.3. Kurban Kemiklerinin 

Kırılmadan Gömülmesi

Ehl-i Hak inancında kurbanlar dört tür-

lüdür (Gülpâygânî , 2014: 346):

Kan kurbanı: Deve, evcil öküz, evcil 1. 

koyun, horoz.

Kansız kurban: Balık, ceviz, gerde 2. 

(bir tür ekmek), nar.

Kurban edilmediği halde kurban 3. 

merasiminde bulunan maddeler: 

Kavun, şeker, badem, kavut.

Hedmet: Pirinç ve kurban etinden 4. 

oluşan bir tür özel yemek.

Başka bir kaynakta ise kanlı ve kansız 

olmak üzere toplam 14 (on dört) kurban 

türü olduğu iddia edilmiştir (Minorsky, 

1997b: 514).

22 “Ve ona ihtiyaçları olduğu halde yemeklerini yok-
sula ve yetime ve tutsağa verirler, onları doyururlar.” 
İnsan/8. Ayette söz konusu edilen kişiler Hz. Ali, 
Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’dir. Üç gün 
iftar yapmadan oruç tutmuşlar ve her iftar saatinde 
iftarlıklarını ihtiyaç sahiplerine (yoksula ve yetime ve 
tutsağa) vermişlerdir. Bkz.: İmam-ı Cafer Buyruğu, ta-
rihsiz: 229-230.
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Alevilerde birçok zamanda; Kurban 

bayramında, cemlerde ve adak niyetiyle 

kurban kesilir. Bunun dışında un helvası, 

lokma (un, tuz ve yağdan yapılır) gibi bazı 

yemekler pişirilir ve dağıtılır, ancak bunlar 

kurban değil, “hayır” veya “lokma” olarak 

adlandırılır. Kurban terimi, kesilen büyük 

veya küçükbaş hayvanlar için kullanılır.

Özetle, Ehl-i Haklar ile Aleviler arasında 

kurban konusunda bariz farklılıklar vardır, 

ancak çok özel bir benzerlik de bulunmakta-

dır. Ehl-i Haklar ve Aleviler, kestikleri kur-

banın kemiklerini kırmazlar ve bunu günah 

olarak görürler. Bu uygulama, İslam öncesi 

Türkler ve Moğollara aittir ve Ehl-i Hak me-

tinlerinde bu türden birçok Türk unsur tes-

pit edilmiştir (Ocak, 2002: 170; Bruinessen, 

2008: 154).

Ahmet Yaşar Ocak, şöyle demektedir 

(2002:173):

“İslam öncesi devirde Türkler ve 

Moğollar’da kurbanların etleri yenildikten 

sonra kemikleri kırılıp parçalanmaz, büyük 

bir itina ile toplanarak ya gömülür ya da ya-

kılırdı. Bu suretle o hayvanın gökte yeniden 

dirilerek Tanrı’ya ulaşacağına inanılırdı. Ke-

miklere bir zarar verildiği yahut birkaçı ek-

sik olduğu zaman o hayvanın sakatlanacağı 

düşünülmekteydi. İşte buradan hareketle 

Türkler ve Moğollar’da başka bir inancın 

teşekkül ettiği görülmektedir: Düşmanın 

tekrar dirilip güçlenmesine engel olmak, 

öldürüldüğü zaman cesedini dolayısıyla ke-

miklerini yakmakla mümkün olacaktır.”

8.1.4. Dört Kapı Kırk Makam

Alevilik ve Bektaşilikte dört kapı-kırk 

makam anlayışının önemli yer tuttuğu bi-

linmektedir. Bir insan, kemalet yolunda 

bazı aşamalardan geçer. Bunları geçen insan 

kâmil insan olur. Hakk’a ulaşır. Bu aşama-

lardan dördü ana, kırkı ise ara aşamalardır. 

Dört kapı; başlangıçtan kemalete doğru şe-

riat, tarikat, marifet ve hakikat adlarını alır-

lar (Noyan, 1995: 250-251; Yaman, 2011:265-

266; Kaplan, 2010: 213-240; Üzüm, 2009: 133-

134). 

Ehl-i Hak inancında kırk makam olmasa 

bile, dört kapı değişik anlamlar yüklenerek 

varlığını sürdürmüştür. Ehl-i Hak’ta cemaa-

te yeni girenler (çesbideh) için Alevilik’teki 

dört kapıya benzer bir manevi yükselme sis-

temi vardır. Buna göre kişi, önce şeriat aşa-

masında genel İslami kurallara uyar. Tarikat 

ve marifet aşamalarında ise tasavvuf yolun-

da ilerler. Son aşamada ise Hak idrak edilir 

ve kişi Ehl-i Hak olur (Hamzeh’ee, 2008:291). 

Ehl-i Hak’ın kutsal kitabı Serancam’da bu 

aşamalar şeriat, tarikat, hakikat ve marifet 

şeklinde sıralanmış ve meleklerin isimleri 

şeriat, tarikat, hakikat ve marifet başlıkla-

rı altında dörder tane olmak üzere dağıtıl-

mıştır (Minorsky, 2013: 283). Yine Ehl-i Hak 

inancına göre, ilahi özün tecellisinin ilk dört 

evresi, dört aşamaya karşılık gelir. İlk evre 

şeriat, ikinci evre tarikat, üçüncü evre ma-

rifet ve dördüncü evre ise hakikattir. Sultan 

Sohak, ilahi özün dördüncü tecellisidir ve 

en yüksek mertebeye onunla çıkılmıştır (Mi-

norsky, 1997b: 202). 
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Ehl-i Hak’kın en kalabalık unsurların-

dan biri olan Goran’a göre İlahi Öz;

Hz. Ali olarak görüldüğünde • 

şeriatı,

Şah Hoşin olarak görüldüğünde • 

tarikatı,

Şah Fazl olarak görüldüğünde • 

marifeti,

Sultan Sohak olarak görüldüğünde • 

hakikati ifşa etmiştir (Bruinessen, 

2008:167).23

Özetle, hem Alevilik ve Bektaşilik’te ve 

hem de Ehl-i Hak inancında dört kapı aynı 

isim ve aynı derecelerde bulunmaktadır. 

Peki, dört kapı inancı ilk defa kim tarafın-

dan ve nerede sistemleştirilmiştir?

Elimizdeki bilgilere göre ilk dönem 

tasavvuf kaynaklarında Dört Kapı Kırk 

Makam diye bir anlayışa rastlanmamıştır 

(Kaplan, 2010: 213). Dört Kapı Kırk Makam 

inancı Orta Asya Türk tasavvufu kaynaklı-

dır (Kaplan, 2010: 213). İlk defa, Türkistanlı 

Hoca Ahmet Yesevî tarafından tanzim edi-

len Dört Kapı Kırk Makam, esas itibariyle bir 

inanç değil, bir eğitim müfredatıdır. İnsanın 

kemal yolunda eğitilmesini amaçlayan bu 

sistem ilk defa Ahmet Yesevî’ye nispet edi-

len Fakrname adlı eserde Hz. Ali’ye dayan-

dırılarak açıklanmıştır (2009:227-228):

23 Anlaşılan dört mertebenin dönemleri hakkında 
farklılık vardır. During’e göre Ehl-i Haklar, Şeriat’ı 
Hz. Muhammed, Tarikatı Hz. Ali, Marifeti Behlül ve 
büyük sufiler, Hakikatı ise Sultan Sohak dönemiyle eş 
tutmaktadır. Bkz: During, 2010:162. 

“Hazreti Ali, Allah ondan razı olsun, 

rivayet ederler ki, dervişlik makamı kırktır. 

Eğer (bir derviş) bilip (buna göre) amel etse 

dervişliği temiz olur ve eğer bilmese ve öğ-

renmese, dervişlik makamı ona haram olur 

ve (o kişi) cahildir. O kırk makamın onu şe-

riat makamında ve onu tarikat makamında 

ve onu marifet makamında ve onu hakikat 

makamındadır.”

Hoca Ahmet Yesevi’yi takip eden birçok 

Türk ereni de dört kapı kırk makam siste-

mini yaşatmıştır ki, bunlardan en meşhuru 

Hacı Bektaş-ı Veli’dir (Korkmaz, 2001:11). 

Ahmet Yesevî’nin Dört Kapı Kırk Makam 

anlayışı ile Hacı Bektaş Velî’nin Dört Kapı 

Kırk Makam anlayışı büyük oranda ayni-

lik göstermektedir (Güzel, 2002:51). Aynı 

devrin yine çok önemli bir temsilcisi Yunus 

Emre’de de aynı öğretiden bahsedilmekte-

dir (Gölpınarlı, 1973:446-447). Alevi-Bektaşi 

geleneği içinde başta Şah Hatayi (Temizkan, 

2001:124-127) ve Pir Sultan Abdal’a (Gölpı-

narlı ve Boratav, 1991:177) ait olmak üzere 

yüzlerce şiirde “Dört Kapı Kırk Makam”a 

gönderme vardır. Alevilerin el kitabı olan 

Buyruk kitaplarında da bu konu hakkında 

geniş bilgiler bulmak mümkündür. Mesela 

Şeyh Safi Buyruğu’nda dört kapı ayrı bö-

lümler halinde detaylı şekilde açıklanmış-

tır (Bisati, 2013:20-60).24 Hatta İmam Cafer 

Buyruğu’nda Dört Kapı Kırk Makam anlayı-

şı tıpkı Fakrname’de olduğu gibi Hz. Ali’ye 

dayandırılmıştır (Buyruk, 2009: 171).

24 Diğer Buyruk kitapları için ayrıca bkz.: Kaplan, 
2010: 161, 213.
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8.1.5. Ehl-i Hak’ta Hacı Bektaş-ı 

Veli’nin Yeri 

Namiq Musalı, İranlı Ehl-i Hak araştır-

macısı Muhammed Ali Soltani’nin “Ehl-i 

Haklar arasında Hacı Bektaş’la ilgili inanç-

lar” konulu bir bildiri sunduğunu söyle-

miştir (2013:36). Söz konusu bildiriye ulaş-

mamız mümkün olmadıysa da, Ehl-i Hak 

inancında Hacı Bektaş-ı Veli’nin özel bir 

yeri olduğuna dair elimizde çok sayıda veri 

bulunmaktadır. Hacı Bektaş-ı Veli, İran ge-

nelinde çok bilinmez ancak Ehl-i Haklar ara-

sında adı yayılmıştır (Bruinessen, 2008: 165). 

Bir Ehl-i Hak efsanesine göre, Sultan Sohak, 

Goran’daki irşat faaliyetlerini tamamlayınca 

Anadolu’da Hacı Bektaş olarak yeniden or-

taya çıkmıştır. Anlatıma göre, tarikatını bu 

topraklarda yüz yıl süreyle yaydı ve Goran 

bölgesine geri döndü. Bu süre müritlerine 

bir saat gibi geldi (Bruinessen, 2008: 165; 

During, 2010: 138-139).25 Başka rivayetlerde 

Hacı Bektaş olarak görünen Sultan Sohak 

değil, Muhammed beğ veya Ateş beğdir 

(Bruinessen, 2008: 168). Ehl-i Hak (Goran-

lar da dâhil) metinlerinde ayrıca Kaygusuz 

Abdal, Gül Baba, Balım Sultan, Viran Abdal, 

Kızıl Dede (muhtemelen Kızıl Deli) gibi Bek-

taşi büyükleri (Bruinessen, 2008: 169) ile Şah 

İsmail Safevi de ululanmış (Musalı, 2013: 24, 

25 Elbette burada kronolojik yanlışlık dikkati çek-
mektedir. Sultan Sohak’ın, kendisinden yaklaşık iki 
yüz yıl önce yaşadığı tarihi kayıtlarla sabit olan Hacı 
Bektaş-ı Veli olarak zuhur etmesi ayrı bir problem ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Neden Sultan Sohak da, 
Hacı Bektaş-ı Veli’nin döneminde var olduğuna ina-
nılan ilahi özün tecellisi Hacı Bektaş Veli olarak zuhur 
etmemiştir?

28) ve bunlara kutsiyet atfedilmiştir. Ehl-i 

Haklar, Şah İsmail Hatayi’yi de zat-ı mih-

man olarak görürler. Şah İsmail Hatayi’yi 

kutsallaştıran Ehl-i Hak (Musalı, 2013: 17, 

24, 28), Şah Abbas’tan da övgüyle bahset-

miştir (Musalı, 2013: 24).

Bütün bunlar Ehl-i Hak üzerinde Ale-

vilik ve Bektaşilik etkilerini açıkça göster-

mektedir. Zaten Türkiye’deki Alevi zümre-

ler Ehl-i Hak ve Ehl-i Hak’ın inanç esasları 

ile büyükleri hakkında bilgi sahibi değildir. 

Ehl-i Haklar ise Türkiye’deki Alevi zümre-

leri ve bunların ululadığı kişileri bilir, ta-

nır ve kutsarlar. Bu durum Aleviliğin Ehl-i 

Hak üzerindeki etkisini açıkça göstermekte-

dir. Son olarak ifade etmek gerekir ki, Ehl-i 

Hak’kın bazı tarihi şahsiyetlere yüklediği 

kutsallıklar, Aleviler tarafından bilinmez; 

Aleviler, söz konusu tarihi şahsiyetleri genel 

olarak tarihi bilgilere göre bilir ve tanırlar.

8.1.6. Duvar Yürütme Rivayeti

Hacı Bektaş-ı Veli deyince, Ehl-i Hak 

ile Alevilik’te ortak olan bir rivayete, duvar 

yürütme rivayetine değinmeden geçmek 

büyük eksiklik olacaktır. Bu rivayet, elimiz-

deki bilgilere göre, ilk defa Baba İlyas’ın 

torunu Elvan Çelebi’nin 14. yüzyılın orta-

larında yazdığı Menakıbu’l Kudsiyye adlı 

eserinde geçmektedir. Buna göre Seyyid 

Ahmet-i Kebir-i Rifai bir aslana biner ve 

eline bir yılanı kamçı gibi alır. Dede Karkın 

ise, at yerine bir duvara eğer vurur ve biner. 

Duvar at gibi atılır, Seyyid Ahmet-i Kebir-i 

Rifai’ye doğru gider ve böylece kerametinin 
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ondan üstün olduğunu gösterir (Elvan Çele-

bi, 2014: 110).26

Duvar yürütme rivayetini ikinci ola-

rak 15. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen ve 

Hacı Bektaş-ı Veli’nin hayatını hikâye eden 

Vilayetname’de görüyoruz. Bu esere göre, 

Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’nin ünü yayılınca 

Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Akşehir’de 

yaşayan müritlerinden Seyyid Mahmut 

Hayrani, bir yılanı kırbaç yaparak bir aslana 

biner. Üç yüz müridini de yanına alarak Hacı 

Bektaş’a doğru yürür. Sulucakarahöyük’e 

yaklaşınca durumdan haberdar edilen Hacı 

Bektaş-ı Veli, bir dam duvarı kadar büyük 

olan kızıl bir kayaya biner ve kayaya yürü-

mesini söyler. Kaya da adeta bir kuş gibi yol 

almaya başlar. Hünkâr’ı bir kayanın üzerin-

de gören Seyyid Mahmut Hayrani, hatasını 

anlayarak dervişleri ile Hünkâr’a bağlanır 

(Menakıb-ı Hacı Bektaş-ı Veli, 1958: 49-50). 

Başka ve daha geç kayda geçen rivayetler-

de ise Seyyid Mahmut Hayrani’nin yerinde 

Ahmet Bedevi, Ahmet Rıfai, Hacı Bayram-ı 

Veli veya Karaca Ahmet’in olduğuna dair 

farklı aktarımlar vardır (Bruinessen, 2008: 

142-143).

Hacı Bektaş-ı Veli ile Seyyid Mahmut 

Hayrani arasında geçtiği rivayet edilen du-

var (duvara benzer kaya) yürütme olayı-

nın benzeri Ehl-i Hak geleneğinde Sultan 

Sohak’ın yardımcısı Davut ile Pir Mikail 

arasında da geçtiği aktarılmaktadır. Kendi 

26 Ömer Kaçmaz buradaki “divar” kelimesini, yanlış 
olarak “davar” şeklinde okumuş, bunun üzerinden bir 
dizi yorumda bulunmuştur. Bkz.: Kaçmaz, 2006:104.

bölgesini korumak isteyen Pir Mikail, bir as-

lana biner ve eline kırbaç olarak korkunç bir 

yılan alır. Sultan Sohak, yardımcısı Davut’a 

inşa etmekte olduğu duvara binmesini ve Pir 

Mikail’i karşılamaya gitmesini emreder. Bir-

takım olaylardan sonra Pir Mikail, hatasını 

anlar ve Sultan Sohak’a tabi olur (Jukovksy, 

2013: 128; Bruinessen, 2008: 139).

Aslana binmiş ve eline kırbaç olarak 

yılanı alan evliya ile duvar yürüten evliya 

fi gürü başka bölgelerde de anlatılmaktadır. 

Tunceli’de Baba Mansur ile Hacı Kureyş 

arasında geçtiği rivayet edilen benzer bir 

aktarım buna örnektir (Özdemir, 2012: 85-

86; Bruinessen, 2008: 144). Bu rivayet ile il-

gili daha dikkat çekici bilgiler de mevcuttur. 

Hindistan’da 15. yüzyılda yaşamış olan Şah 

Madar Sahip ile Şah Mina Sahip arasında da 

aynı motifl eri içeren bir rivayet aktarılmak-

tadır. Yezidiler de benzer bir rivayeti Şeyh 

Adi hakkında anlatmaktadırlar (Bruinessen, 

2008:146-147). 

Yazılı kaynaklara göre, kronolojik ola-

rak en eski rivayetler Dede Garkın’a ve daha 

sonra Hacı Bektaş-ı Veli’ye ait olanlardır. Bu 

rivayet üzerine bir çalışma yapan Martin 

van Bruinessen,27 bu rivayetin Kalenderiliğe 

dayandığını tespit etmiştir. Çünkü rivayetin 

yayıldığı bölgelerde tek ortak nokta Kalen-

deri dervişlerinin varlığıdır (Bruinessen, 

2008: 157-160).

Hacı Bektaş-ı Veli’nin ve diğer Bektaşi 

ulularının Ehl-i Hak nezdindeki saygınlı-

27 Bruinessen’de Dede Garkın-Seyyid Ahmed-i Kebir 
Rifai rivayeti yoktur.
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ğını duvar yürütme rivayeti ile birlikte ele 

aldığımızda iki inancın etkileşimde olduğu 

bölgelere dikkatimizi çevirmek zorunda ka-

lıyoruz. Bu bağlamda Bruinessen, Ehl-i Hak 

inancındaki Bektaşi etkisini, 17. yüzyılda 

Nihavend ve Hamedan şehirlerinde bulu-

nan Bektaşi tekkelerinin varlığına ve ayrı-

ca taşradaki Yeniçeri garnizonlarına bağlar 

(2008:170) ki, bu tespit kabul edilebilir gö-

rünmektedir.

8.2. Örgütlenme Düzeyinde 

Benzerlikler

Alevilik ile Ehl-i Hak arasında örgütlen-

me ve toplumsal yapı bakımından da bazı 

önemli benzerlikler bulunmaktadır. Bunlara 

sırasıyla bakalım.

8.2.1. Handanlar (Ocaklar)

Ehl-i Hak cemaati, seyyid aileleri ve 

sıradan taraftarlar olmak üzere iki gruba 

ayrılır. Tümü ise her birinin başında bir 

seyyid ailesinin bulunduğu on bir kola ay-

rılır (Hamzeh’ee, 2008: 292). Ehl-i Hak’ta 

Alevilik’teki seyyid ocaklarına benzeyen ve 

“Handan” adı28 verilen seyyid aileleri var-

dır (Hamzeh’ee, 2008:233). Handan, muhte-

melen “hanedan” kelimesinden bozmadır. 

Başta 7 (yedi) tane olan bu ailelerin sayısı, 

muhtemelen 17. veya 18. yüzyılda 11 (on 

bir) taneye çıkmıştır (Hamzeh’ee, 2008: 299). 

Bu aileler şu adları taşır:

28 Hatta Türkçeye çevrilen bazı kitaplarda bu kut-
sal aileler, “ocak” olarak kaydedilmiştir. Bkz.: 
Gülpâygânî, 360-361. Ancak bu yanlış bir çeviridir. 
Orijinali “handan”dır.

Şah İbrahim handanı1. 

Seyyid Ebul Vefa handanı2. 

Âli Kalender handanı3. 

Seyyid Mir Sur handanı4. 

Baba Yadigâr handanı5. 

Seyyid Mustafa handanı6. 

Hacı Ebu İsa (Seyyid Bavasi) 7. 

handanı

Ateş Bey handanı8. 

Zünnur han9. danı

Şah Hayasi handanı10. 

Baba Haydar handanı (Gülpâygânî11.  , 
2014:360-361; Hamzeh’ee, 2008:292).

Bununla birlikte Ehl-i Hak’taki handan-
lar ile Alevilik’teki ocaklar arasında önemli 
bir fark bulunmaktadır. Ehl-i Hak’taki seyit-
ler, Ehl-i Hak önderlerinin soyundan gelen 
kişileri ifade eder (Hamzeh’ee, 2008:284). 
Bunlardan birkaç tanesinin Hz. Muhammed 
ile soy bağına dikkat çekilmiştir. Alevilik’te 
ise ocak mensupları, Hz. Muhammed’in so-
yundan gelmek zorundadır ve özel olarak 
vurgulanır. 

Alevilik’te de kutsal aileler vardır ve Hz. 
Muhammed’in soyundan geldiğine inanılan 
bu ailelere “ocak” adı verilir. Ocak, Türkçe 
bir kelimedir (Komisyon, 1991: 2144). Aile 
ocağı kültü, İslamiyet’ten önce Türk kül-
türünde önemli yer tutar. Aile ocağı kutsal 
bilinen ateşle bir tutulur. Kamların duaları 
“atamızın yaktığı ocak”tır (İnan, 2006: 68). 

Alevi ocaklarının kökenini Mehmet 
Eröz, doğrudan doğruya İslam öncesi Türk 
toplumunda bulunan “Kamlık” sistemine 
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dayandırmaktadır. Alevi ocakları ile Kam-
lık sistemi arasında birçok benzerlik bulan 
Eröz, bu benzerlikleri şu şekilde sıralamıştır 
(2014:289):

1. Soy gütmelerinde: Alevi ocakları ile 
Kamlık sistemi soy güder ve babadan oğla 
geçer.

2. Seçiliş şekillerinde: Her ikisinde de 
ailenin dini işlere en fazla eğilimi ve yetene-
ği olan çocukları seçilir. 

3. Eğitimlerinde: Kam olmaya hazırla-
nan gence (mürit, talip), öğretmenlik (mür-
şitlik) eden tecrübeli Kam’a “ata” (baba) de-
nirdi.

4. Kılık ve kıyafetlerinde: Kamlar ile 
Alevi dedelerinin kılık kıyafetleri olan tam 
giyim (kisve), taç (külah, börk), hırka ve ku-

şak benzeridir.

5. Dualarında: Kamların duaları ile Ale-

vi gülbankları benzerdir. Hatta “Hu” ünle-

mi kamların dualarında da bulunmaktadır.

Ahmet Yaşar Ocak’a göre, Şah İsmail 

döneminden itibaren eski Şamanistik nite-

likle soy süren dini liderliği seyyidlik kuru-

muyla birleştirilmiş ve dede ocakları mey-

dana getirilmiştir. Bu ocakların soylarının 

Hz. Ali’ye dayandırıldığına dair icazetna-

meler de yine bu dönemde ortaya çıkmıştır 

(1996: 253-254).

Alevi ocaklarının eski Türk kültürün-

den neşet ettiğine dair herhangi bir şüphe 

yoktur. Kanaatimizce Alevi ocaklarının olu-

şumu için Şah İsmail dönemi geç bir dönem-

dir. Şah İsmail zamanında bugünkü halini 

almış olabilir ancak Alevi ocaklarının nü-

vesini teşkil eden kurumlar Şah İsmail’den 

önce de mevcut olmalıdır. Çünkü “Dede” 

ve “Baba” unvanını taşıyan din adamlarının 

Arslan Baba ve Dede Korkut’tan beri var ol-

duğunu biliyoruz. Babailer ayaklanmasının 

iki önderi İlyas ve İshak “Baba”, mürşitleri 

(Dede Karkın) ise “Dede” unvanını taşıyor-

du. Kaldı ki Şah İsmail’in hocalarından biri 

de Abdül Ali Bey, zaten “Dede” unvanına 

sahipti (Cavanşir ve Necef, 2006:113). 

Alevi ocakların oluşumunu tam olarak 

anlayabilmek için birkaç konu aydınlatılma-

lıdır. Birinci olarak, Hz. Hasan’dan sonra Ali 

evlatlarının Emeviler devletinin uzak diyar-

larına sürgün edilmesi ki, bu yerlerden biri 

de Horasan’dır. Acaba Horasan’a sürgün 

edilen Ali evlatları, oradaki Türk topluluk-

ları ile nasıl bir etkileşim içine girdiler? Çün-

kü Türklerin Müslüman oluşunda Ali evlat-

larının ve sufi lerin etkili olduğu zaten bili-

nen bir husustur. Alevi ocaklarının soylarını 

Hz. Muhammed’e dayandırmasının temeli, 

Türk kızlarının burada seyyidlerle evlenme-

sine ve bu seyyidlerin Türk toplumu içinde 

özümlenmesine dayanıyor olabilir. İkinci 

olarak İslam öncesi Oğuz toplumunun İç 

Oğuz-Dış Oğuz yapılanmasının Alevi top-

lumuna etkisidir. Tarafımızdan yapılan ve 

bir süre sonra yayımlanacak olan bir çalış-

mada Tunceli’deki Alevi ocaklarının ve talip 

aşiretlerinin (bazı istisnalar hariç) ana hatla-

rıyla Oğuz teşkilat sistemine uyduğu tespit 

edilmiştir. Çalışma bütün Alevi ocakları ve 

talip toplulukları için de yapılıp kesin bir 

sonuca ulaşılmalıdır. Üçüncüsü Alâeddin 

Keykubat’ın Anadolu’daki faaliyetleridir. 
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Türkiye’nin doğusunda birçok Kızılbaş aşi-

reti ve ocağı, Alâeddin Keykubat tarafından 

verilen şecerelerden söz eder; bunların bir 

kısmı yazılı kaynaklara geçse de, dönem ye-

terince aydınlatılmamıştır. Bu üç hususun 

aydınlatılması, Alevi ocaklarının oluşumu 

hakkındaki sis perdesini önemli ölçüde kal-

dıracaktır.

8.2.2. Kardeşlik Akdi (Musahiplik)

Aleviliğin toplumsal kurumları arasın-

da “musahiplik” (ahretlik) önemli yer tutar. 

Akraba olmayan iki erkek, cem töreni ile 

musahip olurlar. Bunların eşleri de, birbir-

leri ile musahip kabul edilirler. Bu akit kar-

deşlikten daha ileridir; çünkü bunlar birbiri-

nin günah ve hatalarından da sorumludur. 

Çocukları yedi göbeğe kadar evlenemezler. 

(Yaman, 2011: 220-223; Kaplan, 2010: 203-

213; Üzüm, 2009: 161-164) Hz. Ali’nin, Hz. 

Muhammed’in kızı Hz. Fatıma ile evlenme-

si problemi ise, evliliğin kardeşlik akdinden 

önce yapılmış olmasıyla çözülmektedir.

Ehl-i Hak inancında da “musahiplik” 

kurumuna benzer bir akit, kardeşlik-kız 

kardeşlik “Şert-o Eqrar”ı vardır. Kardeşlik, 

iki veya daha fazla arasındaki akittir. Baş-

ka Ehl-i Hak metinlerinde, anlaşma düzen-

leyen grubun en az dört kişiden oluşması 

şarta bağlanmıştır (Hamzeh’ee, 2008: 310). 

Anlaşma ebedi ve değişmezdir. Dünya ve 

ahrette birbirlerinin hayır ve şerlerini pay-

laşırlar (Minorsky, 1997b: 203; Hamzeh’ee, 

2008: 311). Anlaşma cem töreni ile resmile-

şir. Anlaşma yapan kardeş ve kız kardeşler, 

gerçek kardeş ve kız kardeş gibi kabul edilir. 

Evlilikleri yasaktır (Hamzeh’ee, 2008: 311). 

Alevilik’te ise Ehl-i Hak’tan farklı olarak iki 

çiftten fazlası akite katılamaz.

Musahiplik kurumunun kökeni hak-

kında farklı görüşler bulunmaktadır. İréne 

Mélikoff, Alevilerdeki musahiplik kurumu-

nun kökeni ile ilgili olarak, İskit (Saka), Türk 

ve Moğollardaki “Anda/And” yani kan 

kardeşliği kurma geleneğine, ayrıca Divanü 

Lûgati’t Türk’te geçen “biste” kelimesine 

dikkat çekmektedir. Daha sonra Ahilik ile 

musahiplik arasındaki benzerliklere temas 

eden Mélikoff, musahipliğin kökenini bul-

mak için esas itibariyle Hint-İran gelenekle-

rine başvurmak gerektiğini ifade etmektedir 

(2009:83).

Gerçekten de, manevi ebeveynlik ve 

manevi kardeşlik akti birçok İrani toplumsal 

hareketinde mevcuttur. Avesta’da kişinin, 

muhasebe gününde kendi sözlerine şahitlik 

edecek birini bulması gerektiği şart koşul-

muştur. Haşaşiler, İsmaililer ve Horamdini-

ler arasında da benzer akitler bulunmakta-

dır (Hamzeh’ee, 2008: 308-309).

Sonuç olarak, musahipliğin kökeni tam 

olarak aydınlatılmamış ve benzer kurumlar 

hem İrani toplumlarda ve hem de eski Türk 

toplumlarında görülmüştür. Bu aşamada, 

musahipliği Ortadoğu’nun kolektif belle-

ğinde aramak daha doğru olacaktır. Ancak 

Aleviler ile Ehl-i Haklarda görülen bu ku-

rum, tesadüfe mahal bırakmayacak şekilde 

benzerlik göstermektedir. Bu kurumun Ehl-i 

Haklardan Alevilere geçtiğine dair herhangi 

bir belge ve işarete sahip değiliz. Kronoloji, 

bizi musahipliğin Alevilerden Ehl-i Haklara 

geçtiğini düşünmeye zorlamaktadır.
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9. ALEVİLİK İLE EHL-İ HAK’IN 

FARKLILIKLARI

Ehl-i Hak ile Alevilik arasında, yukarı-

da söz konusu ettiğimiz benzerlikler dışın-

da, inanç, ibadet ve örgütlenme düzeyinde 

çok önemli farklılıklar da bulunmaktadır. 

Bunlardan bir kısmını şu şekilde özetlemek 

mümkündür. 

Ehl-i Hak inancının temelini teşkil eden 

ilahi özün tecellisi, bu tecellinin farklı be-

denlerde görülmesi ve bunların melekleri 

bütünüyle Aleviliğin yabancı olduğu husus-

lardır (Hamzeh’ee, 2008:151).

Tablo 1: Heften (yedi beden) ve melekleri (Minorsky, 2013: 287; (Hamzeh’ee, 2008:163)

Sıra No
İlahi Özün 
Tecellisi

Melekleri

1 2 3 4

1 Havendigar Cebrail Mikail İsrafi l Azrail

2 Murteza Ali
Hz. Muhammed     
el-Mustafa

Hz. Selman Kamber Nusayr

3 Şah Hoşin Baba Büzürg Baba Faki Baba Hasan Baba Tahir

4 Sehak Hz. Benyamin Hz. Davut Hz. Pir Musi Hz. Rezbar

5 Şah Kırmızı Kaka Mire Kaka Arab Kaka Rahman
Hatun 
Zerbanu

6 Şah Muhammed Kamerican
Kaka Melek 
Can

Kara-Pust Şahsüvar

7 Şah Ateş Şah Cemşit Şah Almas Şah Abdal
Hatun Peri 
Hanım

Yukarıdaki tabloda görülen tasnif, hiç-

bir Alevi kaynağında ve sözlü geleneğinde 

bulunmaz. Öncelikle “Heften” adı verilen 

yedi beden yani ilahi özün bedenden be-

dene geçmesi ve insan bedeninde tecelli et-

mesi, Alevilik’te yoktur. Alevi süreğinde bu 

inanç olmadığı gibi bunlardan sadece Hz. 

Ali’nin adı bilinir; ancak Aleviler Hz. Ali’yi, 

Ehl-i Hak’ın tanıttığı şekilde tanımaz. Onu, 

On İki İmam Şiasının tanıttığı gibi tanır. Di-

ğer isimler ve şahıslar ise Alevi süreğine ta-

mamen yabancıdır. Ehl-i Hak’ın kurucusu 

olarak kabul edilen Sultan Sohak, Aleviler 

tarafından hiç bilinmez ve tanınmaz.

Ehl-i Hak inancında Hz. Muhammed, 

Hz. Ali’nin melekleri arasında sayılmış-

tır. Bu durum “Allah, Muhammed, Ali” 

şeklinde binlerce edebiyat ürününün bu-

lunduğu Alevi inancına tamamen terstir. 

Çünkü Alevilik’te; “Ay Ali’dir, gün Mu-

hammed” mısrası meşhurdur ve burada 

açık bir hiyerarşi vardır. Ehl-i Hak’ta Hz. 

Ali, Hz. Muhammed’in önüne geçirilirken 

Alevilik’te tevhid, nübüvvet ve imamet hi-

yerarşisine bütünüyle uyulmaktadır.

Alevilik’te olduğu gibi Ehl-i Hak’ta da 

dört büyük melek vardır. Alevi edebiyatın-
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da ve inancında dört büyük melek (Cebrail, 
Mikail, İsrafi l, Azrail) önemli yer tutar ancak 
bunlar İslami inançlarla tamamen uyum-
ludur. Oysa Ehl-i Hak, dört büyük meleğe 
İslami gelenek dışında farklı kişilikler yük-
lemiştir.

Ehl-i Hak inancında ruh göçü (tena-
süh) vardır ve tenasüh süreci boyunca her 
kişi 1001 ruh göçü geçirir (Musalı, 2013: 17; 
Hamzeh’ee, 2008: 199). Son tecessüm kıya-
met gününde gerçekleşir ve muhakeme gü-
nünden sonra dürüst ruh, Tanrı’nın yanın-
da yaşayarak ödüllendirilir. Kötü ruhlar ise 
tekrar dünyaya gönderilecektir. Çünkü dün-
ya cehennemdir (Hamzeh’ee, 2008: 199-200). 
Alevilik’te ruh göçüne tevil edilebilecek bazı 
şiirler bulunsa da (ki bunlar da tartışmalı-
dır), diğer inançlar kesinlikle bulunmaz. 

Ehl-i Hak’ın yaratılış hikâyeleri, Ale-
vilik düşüncesinden bütünüyle farklıdır 
(Hamzeh’ee, 2008:127). Ehl-i Hak’ın Mehdi 
inancı da Alevilik’teki gibi değildir. Şah Ha-
tayi kolu, mehdiyi Şah Hatayi olarak tanıtır. 
Başka bir rivayete göre Sultan Sohak, başka 
bir versiyona göreyse Han Ataş, mehdi ola-
rak zuhur edecektir (Hamzeh’ee, 2008:209-
210). Bu inançlar da, Alevilik’te yoktur. Ale-
vilik, Mehdi’yi On İki İmamların sonuncusu 
olarak tanır ve bilir.

Dikkat çeken bir diğer farklılık ölülerin 
defnidir. Ehl-i Hak, ölülerini dans ve müzik 
(davul-zurna) eşliğinde defneder. “Rara” 
adı verilen dans günümüzde azalsa da, Ehl-i 
Haklar, ölülerini defnederken davul ve zur-
na çalmaya devam etmektedir (Hamzeh’ee, 

2008: 275-276).

Dört sütun (temizlik, dürüstlük, var-

olmama (kötü huyların), sadakat-yardım), 

beş mukaddesat (sacnari ve perdiveri beya-

bes, Serancam kelamları, cem ve cemhane, 

kurban ve adak, ahd-i misak) gibi bazı hu-

suslar da Alevi süreğiyle benzerlik göster-

mez (Hamzeh’ee, 2008: 277-279).

Ehl-i Hak, cemaate yeni üyeler kabul 
etmektedir (Hamzeh’ee, 2008:285, 290), an-
cak bilindiği üzere Alevilik’te soydan gelme 
esastır.

Ehl-i Hak’ta her çocuk doğumunun 
üçüncü veya dördüncü gününden sonra 
vaftiz edilir. Dini görevliler, ebeveyn ve vaf-
tiz babasının hazır bulunduğu bu törende 
kovadan alınan su, çocuğun yüzüne ve ba-
şına serpilir (Moradi, 2014: 459). Alevilik’te 
böyle bir uygulama yoktur.

Ehl-i Hak’ın ziyaret yerleri de 
Alevilik’ten farklıdır. Ehl-i Haklar Alevile-
rin ziyaret yerlerine itibar etmedikleri gibi, 
Aleviler de Ehl-i Hak’ın ziyaret yerlerini 
tanımazlar.29 Hatta İmam Hüseyin veya 
İmam Ali Rıza’ya ziyarete gidenlere acırlar; 
çünkü aynı mevkiye sahip ziyaretler zaten 
Goran bölgesinde vardır (Bruinessen, 2008: 
190).

Ehl-i Hak’ın yazılı kaynakları başta 
“Serancam” kitabı olmak üzere birkaç yaz-
madır (Hamzeh’ee, 2008:63-66) ve bunların 
hiçbiri Alevilerce bilinmez. Aleviliğin yazılı 
kaynakları ise İmam Cafer-i Sadık ile Şeyh 

29 Ehl-i Hak’ın ziyaret yerleri için bkz.: Musalı, 2013: 
26; Algar, 1994:514; Alevilerin ziyaret yerleri için bkz.: 
Gölpınarlı, 1997:795.
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Safi ’ye nispet edilen “Buyruk” adlı risaleler-
dir (Kaplan, 2010: 42-48). Bunlar içerik ola-
rak da birbirlerine benzemezler.

Ehl-i Beyt’in Alevi inancındaki önemine 
karşılık Ehl-i Hak’ta Ehl-i Beyt’ten ya hiç söz 
edilmez ya da sembolik vurgulamalarla ye-

tinilir (Babacan, 2005: 218).

Ehl-i Hak toplumunda bazı unvan-

lar vardır. Padişah, tanrısal mazhar sevi-

yesine ulaşmış kişidir. Pir ve delilleri atar 

(Hamzeh’ee, 2008: 284). Pir, yeni üyelere 

rehberlik eder ve onları Padişah’a sevk 

eder (Hamzeh’ee, 2008: 284). Delil, padişah 

ve pirin izniyle yeni üyelere rehberlik eder 

ve yardım eder. Bir diğer görevi de ergin-

leme törenlerinde üyeyi pire ulaştırmaktır 

(Hamzeh’ee, 2008: 284-285). Padişah, Alevi 

terminolojisinde yoktur; pir ise birçok tari-

kat tarafından kullanılan bir unvandır.

Ehl-i Hak ile Alevilik arasındaki farklı-

lıklar, şüphesiz bu kadar değildir. Sayfalarca 

daha yazılması mümkündür. Hatta Alevilik 

ile Ehl-i Hak’ın bütün yönlerinin karşılaştı-

rılmalı olarak çalışması, yaşadığımız bu bil-

gi kirliliğini ortadan kaldıracak, Alevilik ile 

Ehl-i Hak inançlarının eşitlenmesinin yan-

lışlığını kesin olarak ortaya koyacaktır.

10. SONUÇ

Bu çalışmanın amacı Ehl-i Hakların kim 

olduğu, Ehl i Hak inancının nasıl olduğu 

ve Ehl-i Hak ile Alevilikte inanç, ibadet ve 

örgütlenme düzeyindeki benzerlikler ve 

farklılıkların ortaya koyulmasıydı. Bu çer-

çevede yapılan araştırmada, bu unsurlar 

incelenmiş, bunların kökenlerine inilmiş ve 

Ehl-i Hak ile Aleviliğin aynı inanç olmadığı 

görülmüştür.

Ehl-i Hak inancına göre, Tanrı, sıfa-

ti ve fi ili olarak yedi kere insan bedeninde 

tecelli etmiş, yani “don değiştirmiş”tir. Bu 

inanç sisteminde Tanrı sırasıyla yedi kişide 

(Havendigar, Hz. Ali, Şah Hoşin, Sultan So-

hak, Kırmızı (Şah Veys Kulu), Muhammed 

Bey ve Han Ateş) tecelli etmiştir. Hz. Ali de 

bu yedi tecelliden biri olmakla birlikte, Hz. 

Ali’nin tesirinin, Ehl-i Hak inancının kuru-

cusu olduğu kabul edilen Sultan Sohak’ın 

gölgesinde kaldığı, kısacası Sultan Sohak’ın 

Ehl-i Hak inancının merkezinde yer aldığı 

görülmüştür. 

Ehl-i Hak hakkındaki ilk kayıtlar 1840’lı 

gibi geç döneme ait olsa da kaynaklarda 

genel olarak cemaatin, mevcut şeklini 15. 

yüzyılda aldığı ifade edilmektedir. Ayrıca 

bu inanç sisteminin Goranlar arasında oluş-

muş olduğu daha sonra diğer etnik küme-

lere yayıldığı belirtilmişse de, Goranların 

17. yüzyıla kadar Sünni (Şafi ) oldukları kay-

dedilmiştir. Dolayısıyla eldeki kaynaklara 

dayanılarak Ehl-i Hak’ın Goranlar içinde 

teşekkül etmediği, etse bile bu sürecin an-

cak 17. yüzyıldan sonra olabileceği tespit 

edilmiştir. 

Ehl-i Hak inancı, Ortadoğu’nun dini 

zenginliğinden etkilenmiş bir yapı olarak 

karşımızda durmaktadır. Mevcut duru-

mundan anlaşıldığı kadarıyla Zerdüştilik, 

Manilik, Mazdekilik gibi Ortadoğu dinle-

rinden; eski İran, Hint, Türk inançlarından; 
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Hristiyanlıktan; İmamiye Şiiliği, İsmaililik, 

Nusayrilik, Bektaşilik, Kalenderilik, Hurufi -

lik gibi çeşitli İslami akımlardan etkilenmiş 

senkretik bir tarikattır (Musalı, 2013: 14). 

Ehl-i Hak akımının, temelini aşırı Şia’nın 

teşkil ettiği tipik bir derleme fırka olduğu 

anlaşılmaktadır (Algar, 1994: 514).

Alevilik ile Ehl-i Hak arasında inanç, 

ibadet ve örgütlenme düzeyinde cem ibade-

ti, üç günlük oruç, kurban kemiklerinin kı-

rılmadan gömülmesi, dört kapı kırk makam, 

Hacı Bektaş-ı Veli’nin yeri, duvar yürütme 

rivayeti ve kardeşlik akdi gibi benzerlikler 

tespit edilmiştir. Bu temel unsurların iki 

inanç sisteminde de mevcut olduğu ancak 

uygulanış tarzlarının birbirlerinden oldukça 

farklı olduğu görülmüştür.

Kızılbaş, Bektaşi ve Ehl-i Hak arasında-

ki ortak inanç ve uygulamaların bir kısmı-

nın Batı Asya’nın İslam öncesi geçmişine ait 

olduğu, ayrıca bu parçanın Orta Asya/Türk 

kökenli göründüğü tespit edilmiştir. Diğer 

parça ise sonraki dönemlere ait ortak etkiler-

dir (Bruinessen, 2008:171). Türk kökenli İs-

lam öncesi birçok unsur, bugün de Goran’ın 

kutsal metinlerinde ve sözlü geleneğinde 

yaşamaktadır (Bruinessen, 2008: 172).

Yapılan bu araştırma sonucunda, Alevi-

lik ile Ehl-i Hak arasındaki inanç, ibadet ve 

örgütlenme düzeyindeki benzerliklerin bü-

yük kısmının Türk kültürüne dayandığını 

ve bunların Safeviler ve Yeniçeri garnizon-

ları yoluyla Alevilikten Ehl-i Hak inancına 

geçtiğini söyleyebiliriz.

Alevilik ile Ehl-i Hak arasında inanç, 

ibadet ve örgütlenme düzeyinde farklılıklar 

da bulunmuştur. Öncelikle Ehl-i Hak inan-

cının temelini teşkil eden ilahi özün tecellisi, 

bu tecellinin farklı bedenlerde görülmesi ve 

bunların meleklerinin bütünüyle Alevilik 

inancında olmadığı tespit edilmiştir. Ehl-i 

Hak’ta Hz. Ali, Hz. Muhammed’den öne alı-

nırken, Alevilik’te “Allah, Muhammed, Ali” 

şeklinde formüle edilen tevhid, nübüvvet 

ve imamet hiyerarşisine bütünüyle uyul-

duğu görülmüştür. Alevilik ve Ehl-i Hak’ta 

da dört büyük melek inancının var olduğu, 

Alevilik’teki dört meleğin İslami inanca uy-

duğu, Ehl-i Hak’kın ise dört meleğe İslam 

geleneği dışında farklı kişilikler yüklediği 

anlaşılmıştır. Bunların dışında, cemaate ka-

bul edilme, yaratılış hikayeleri, yazılı kay-

nakları, tenasüh, ölülerin defni…vs. daha 

pek çok farklılık tespit edilmiştir.

Alevilik ile Ehl-i Hak’kın kökeni, inanç, 

ibadet ve örgütlenme yapıları gerek benzer-

likler gerekse farklılıklar düzeyinde bir bü-

tün olarak değerlendirildiğinde, karşımıza 

tarihsel süreçte birbirinden etkilenmiş an-

cak neredeyse tamamen birbirinden farklı 

diyebileceğimiz iki inanç sitemi çıkar. Son 

zamanlarda farklı gayelerle eşitlenmeye 

çalışılan Alevilik ve Ehl-i Hak ile ilgili ya-

pılacak detaylı çalışmalar, bu asılsız iddiayı 

kolayca ortadan kaldıracaktır.
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1. Dergiye gönderilecek yazılar, Word( 7 veya 8 üstü 

versiyon, IBM uyumlu ) programında yazılmış ol-

malıdır.

2. Yazılar Times New Roman karakterinde, 12 punto 

ve bir buçuk satır aralığıyla yazılmalıdır. Yazılar 

sayfanın bir yüzüne basılı bir şekilde, elektronik 

posta ile teslim edilmelidir.

3. Makalede sayfa sınırlaması yoktur. Makalelerin 

en fazla 250 kelime Türkçe ve İngilizce özetleri 

de yazıyla gönderilmelidir. Özette, araştırmanın 

kapsamı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem 

tanımlanmalı ve ulaşılan sonuçlar kısaca verilme-

lidir.

4. Yazıda paragrafl ar girintili olmalı; ancak girintiler 

için “sekme” veya “boşluk” tuşları kullanılmama-

lıdır. Paragraf özelliklerinden ayarlama yapınız.

5. Yazar ismi ya da isimleri makalede değil makaleye 

iliştirilecek kapak sayfasında yer almalıdır. Bu ka-

pak sayfasında, yazar isimleri dışında metin başlı-

ğı, yazarın adresi, telefonu, varsa elektronik posta 

ve faks numarası yer almalıdır. 

7. Hakem raporları doğrultusunda yazarlardan, ya-

zılarında bazı düzeltmeler yapmaları istenebilir.

8. Yazının yayımlanması konusunda son karar dergi 

yayın kuruluna aittir. Yayın kurulu kararına iliş-

kin bir mektup, hakem değerlendirmelerinin birer 

fotokopisi ile birlikte en kısa sürede yazarlara gön-

derilir. 

 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 dipnotta 

parantez açılarak yazarın veya yazarların soyadı, 

atıf yapılan kaynağın yayın tarihi, alıntının yapıl-

dığı sayfa numarası gösterilir.

2. Orijinal makalede atıf yapılan dipnotun sahibi isim 

olarak dillendiriliyorsa ayrıca parantez içi dipnot-

ta isim soyad bilgisi verilmez. Sadece atıf yapılan 

kaynağın yayın tarihi ve alıntı yapılan kaynağın 

sayfa numarası gösterilir.

3. Atıf yapılan kaynağın yazarı iki kişiyse, her iki ya-

zarın da soyadı parantez içi dipnotta verilir. 
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4. Atıf yapılan kaynağın yazar sayısı ikiden fazla ise, 

ilk yazarın soyadından sonra “vd.” ifadesi kullanı-

lır. 

5. Makalenin atıf yapılan ilgili bölümünde, atıfta bu-

lunulan kaynak birden fazla ise parantez içi dip-

notta iki kaynağın arası noktalı virgülle ayrılır. 

6. Klasik sayfa altı dipnot yöntemi sadece makale 

sahibinin yapacağı ek bilgi ve özel açıklamalarda 

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 izlenmelidir. 

2. Aynı yazara ait birden fazla eserden atıf yapılmış-

sa, sıralamada yayın tarihi temel alınmalıdır. 

3. Kaynakçada atıf yapılan kitabın gösterilmesi ör-

nekteki gibi olmalıdır: 

 GÖLPINARLI, Abdulbaki. (1992). Alevi-Bektaşi 

Nefesleri. İstanbul.

4. Kaynakçada atıf yapılan çeviri kitabın gösterilme-

si örnekteki gibi olmalıdır: 

 FORDHARA, Frieda. (2008). Jung Psikolojisinin 

Ana Hatları. Çev: Aslan Yalçıner. İstanbul.

5. Derleme kitaptaki bir makaleden atıf yapılması 

durumunda kullanılacak yöntem şu şekilde olma-

lıdır: 

 KALPAKLI, M. (Ed.). (1999). Osmanlı Divan Şiiri 
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6. Dergide yayınlanmış bir makaleye atıf yapılması 

durumunda yöntem örnekteki gibi olmalıdır: 

 AKDAĞ, M. (1990). “Türk Eğitim Sisteminde Ya-
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s. 67-72.

7. Yapılan atıf yayınlanmamış bir teze ait ise kullanı-

lacak yöntem şu şekilde olmalıdır: 
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9. İnternette bir yayından yapılan atıf şu şekilde ol-

malıdır:
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1. Manuscripts must be written in Word 7 or 8 furt-

her 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 to the editorial 

board as one copy and by e-mail.

3. There is no page limitation for articles. Abstracts 

of the articles must also be sent to the board with 

maksimum 250 words for both in Turkish and 

English versions. Abstacts should briefl y cover 

the purpose, scope, method and conclusions 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 authors’ name(s) must be written on a 

cover page. The cover page must also include the 

title, author(s)` adress(es), phone number, e-mail 

and fax number (if any). 

7. Authors might be asked to make some corrections 

on their manuscripts upon the evaluations of the 

referees of the journal. 
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