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EDİTÖRÜN KALEMİNDEN
Yrd. Doç. Dr. Coşkun KÖKEL

Anadolu’da Alevi inancının tarihi merkezlerinin başında tarihi adı Dersim olan Tunceli bölgesi gelmektedir. Tunceli, Anadolu’nun farklı yörelerinde yerleşik Alevi-Bektaşi topluluklar için erenler-ocaklar
yurdu olarak kabul edilmektedir. Nüfusunun büyük çoğunluğu Alevi inançlı olan Tunceli’de Alevi
inancının ana temsilcisi olan inanç-dede ocaklarının önemli temsilcileri bulunmaktadır. Tunceli merkezli
inanç-dede ocakları arasında Kureyşan, Baba Mansur, Ağuiçen, Derviş Cemal, Sarı Saltık ve Şıh Çoban
ocakları bulunmaktadır. Kureyşan Ocağı Nazimiye bölgesi, Baba Mansur Ocağı Mazgirt bölgesi, Sarı Saltık, Ağuiçen ve Derviş Cemal ocakları ise Hozat bölgesi merkezli oluşmuştur. Adlarını verdiğimiz ocakların merkezleri yüzyıllar boyunca önemli inanç-adak-ziyaret merkezi olmuştur. Kureyşan, Baba Mansur,
Ağuiçen, Sarı Saltık, Derviş Cemal ocaklarının merkezleri günümüzde de aynı misyonlarını sürdürmekte
olup tarihsel Aleviliğin öncelikli temsilcileri olarak varlıklarını devam ettirmektedir. Tunceli merkezli
inanç-dede ocaklarının sadece Tunceli ilinin Merkez, Mazgirt, Nazimiye, Ovacık, Hozat, Pertek, Çemişgezek ve Pülümür ilçelerine bağlı yerleşim birimlerinde mensupları bulunmayıp; bu ocaklar, Elazığ, Erzincan, Malatya, Muş, Bingöl, Kars, Ardahan, Erzurum, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Adana, Amasya, Çorum, Tokat, Yozgat ve Kayseri illerindeki yerleşim
birimlerine kadar yayılan geniş bir etkinlik sahasına sahiptir. Dolayısıyla Tunceli merkezli inanç-dede
ocaklarının Doğu Anadolu’dan Güneydoğu Anadolu’ya, İç Anadolu’dan Karadeniz’e ve Akdeniz’e hatta
Suriye-Halep’e kadar uzanan geniş bir coğrafyada ocaklı dede-ocaklı talip toplulukları yaşamaktadır.
Tunceli bölgesinde adlarını verdiğimiz ocakların dışında Pir Sultan, Şeyh Delili Berhecan, Celal AbbasAli Abbas, Seyyid Sabun, İmam Rıza gibi ocakların da ocaklı dede ve talipleri yaşamaktadır. Diğer taraftan Tunceli coğrafyasında yüzlerce türbe ve ziyaret olarak adlandırılan kutsal mekan bulunmaktadır. Bu
kutsal mekanların çevresinde başta adak-kurban-lokma-niyaz geleneği olmak üzere geleneksel Aleviliğe
ait ritüeller otantik boyutu ile yaşamaktadır. Tunceli bölgesi sahip olduğu tarihi ve kültürel dinamikleriyle Aleviliğe ait değerlerin temsil edildiği önemli bir coğrafyadır. Bu sebeple dedeler-ocaklar-erenler diyarı Tunceli’nin Alevilik inancına ait tüm varlıklarının kayıt altına alındığı bilimsel-akademik çalışmalara
büyük ihtiyaç bulunmaktadır. Konu üzerine yapılacak çalışmalarla yöre inanç ve kültürünün zenginliği
geleceğe aktarılmış olacaktır.
Alevi-Bektaşi inancına ait tarihsel, inançsal ve kültürel değerlerin bilimsel çalışmalarla kayıt altına
alınması amacıyla çalışmalarını başlatan Alevilik Araştırmaları Dergisi 2016 yılının ilk sayısı olan bu sayısında da benzeri çalışmalara yer verdi. “Yozgatlı Hüznî Dîvânlarında Kerbelâ” adlı ilk makalemizde Aşık
Hüznî’ye ait eserlerdeki Kerbela teması işlenmektedir. “Cemevi mi Ziyaret (Jiar) mi? Dersim’de Mekânın
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‘Kutsal’ Halleri” başlıklı ikinci yazımızda ise Tunceli yöresindeki ziyaret kültü üzerine detaylı değerlendirmeler yapılmaktadır. “Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Osmancık’ta Koyun Baba Tekkesi” adını
taşıyan devamındaki makalede de Çorum-Osmancık’taki Koyun Baba Tekkesi arşiv belgeleri bağlamında detaylı olarak tanıtılmaktadır. Ardından “Siyâdet Hüccetleri ve İrşâd İcâzetnâmelerinin Semantik ve
Sembolik Tahlili” başlıklı makalemiz gelmekte olup bu çalışmada tarihi evraklar bağlamında seyyidlere
ait kayıtlar analiz edilmektedir. Takip eden yazı “Hz. Pîr Hacı Bektaş Veli’nin Görüşlerinden Hareketle
Taliplere veya Dervişlere Verilen (Öğütler) Sorumluluklar” adını taşımakta olup Hacı Bektaş Veli’nin,
yol mensuplarına, öğreti ile ilgili aktarımlarına değinmektedir. Devamında “Âşık Şiirinde Ayetlemeler”
başlıklı yazı gelmekte olup Kur’an-ı Kerim’deki sure ve ayetlerin aşık şiirinde işlenişi tanıtılmaktadır.
Ardından “Hûbyâr Sultan ve Hûbyâr Ocağı Üzerine” adlı makale yer almakta olup Anadolu’da Alevi inancının en önemli tarihi-karizmatik temsilcisi Hubyar Dede ve adını taşıyan ocak üzerine detaylı
bilgiler aktarılmaktadır. Bu sayımızda yer alan son makale ise “Alevi-Bektaşi Edebiyatı ve Müziğinin
Oluşumu, Balkanlar’daki Yansıma ve Uygulamaları” başlıklı olup yazıda Balkan coğrafyasında yerleşik
Alevi-Bektaşi toplulukların müzik gelenekleri üzerine değerlendirmeler yapılmaktadır.
Değerli okuyucularımız sözlerimi, Tunceli-Hozat yöresinden Sarı Saltık Ocağı’ndan Ahmet Yurt
Dede’ye ait bir nefesle tamamlarken, erenlerin muhabbeti ile sizleri selamlarım. Aşk ile kalın.
“Dört yanını sarmış sıralı dağlar
Baktıkça gururum artar Tunceli
Munzur’un zemzemi coşkunca akar
Merdaneler yurdu güzel Tunceli
Yemyeşil ormanlar etrafın sarmış
Seni bu cihana örnek bırakmış
Yanında Avrupa sanki halt etmiş
Bir cennet misali değer Tunceli
Seslenir harçiğin güzel evazı
Selvi kavakları bahçesi bağı
Dertlere devadır ayranı, yağı
Dünya tanır seni meğer Tunceli
Munzur’un önünde kavak, söğütler
Bekliyor yurdunu baba yiğitler
Asla yan bakamaz çapulcu itler
Dünyada şöhretin özel Tunceli
Saltuk söyler sevdi seni bu cihan
Sarı Saltuk, Düzgün Baba, Ağuçan
Seyyid Derviş Cemal dertlere derman
Öğünür bunlara her an Tunceli”
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YOZGATLI HÜZNÎ DÎVÂNLARINDA KERBELÂ
KARBALA IN THE “DIVAN” OF YOZGATLI HÜZNÎ

Bayram DURBİLMEZ1

türleri, özellikle Anadolu derviş edebiyatı
içinde oldukça yaygındır.
İmam Ali sevgisiyle ve kanlı Kerbelâ

ÖZ
Kerbelâ olayı, M. 680 / H. 61 yılının
Ekim / Muharrem ayında yaşanır. İmam
Hüseyin ve taraftarlarının çevresini saran
Yezit taraftarları, onları susuz bırakarak
ölüme terk eder. Suya ulaşmak için direnenleri katleder. Yezit ve İmam Hüseyin arasındaki halifelik mücadelesine dayanan bu
kanlı olay sonucu İmam Hüseyin de katledilir. Halkı derinden etkileyen bu unutulmaz

olayının üzüntüsüyle şiirler yazan halk şairlerinden biri de Yozgatlı Hüznî’dir. Yozgatlı Hüznî’nin divanlarında geçen beş şiirden hareketle yapılan bu çalışmada, tarihte
yaşanmış Kerbelâ olayının gelenekli Türk
şiirine nasıl yansıdığının ortaya çıkarılması
amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kerbelâ, Hüznî,
Hüznî Divanları, İmam Hüseyin, Şiir.

olay, çeşitli edebiyat ürünlerinde de anlatı-

ABSTRACT

larak nesilden nesle aktarılmıştır. Türkler

The Karbala incident has occurred in

Müslüman olduktan sonra, Türkler arasında
da İmam Ali sevgisiyle ve kanlı Kerbelâ olayının üzüntüsüyle çok sayıda eser meydana
getirilir. Türk edebiyatının bütün şubelerinde yer bulan bu kanlı olay üzerine Kerbelâname, maktel-i Hüseyin, Muharremiye gibi
adlar verilen şiir türleri ortaya çıkar. Bu şiir
Makale geliş tarihi: 08.04.2016 • Makale kabul tarihi: 30.04.2016
1 Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

October/Muharram of Gregorian 680/Hijri 61. The proponents of Yezit who enclose
İmam Hüseyin and his proponents left them
for dead by by keeping them without water. They slaughtered anyone who insists on
reaching water. Imam Huseyin was slaughtered as a result of this bloody incident that
based on to the caliphate struggle between
Yezit and Imam Huseyin. Being narrated in
literary studies, this unforgettable incident,
1
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which has influenced community deeply,

iyi anlaşılabilmesi için Kerbelâ olayından

has been passed down. After the acceptance

-kısaca da olsa- burada bahsedilmesinde de

of Islam in Turkish community, so many

yarar vardır.

works has been created among Turkish community with the love of Imam Ali and with
the sadness of bloody Karbala incident. On
this bloody occasion that has taken places
in every branches of Turkish literature, the
poem types named such as Kerbelâ-name,
maktel-i Hüseyin, Muharremiye has been
occurred. These types of poems are very
prevalent especially in the Anatolian dervish literature.

Ümeyye oğullarından Yezit ile Haşim
Oğullarından İmam Hüseyin taraftarları
arasında yaşanan kanlı Kerbelâ olayının
başlangıcını İslâmiyet’in yayılmaya başladığı ilk günlere kadar götürmek mümkündür.
Çünkü Haşim Oğullarından Hz. Muhammed peygamberliğini duyurup İslâmiyet’i
yaymaya başlayınca, Mekke yönetimindeki Ümeyye Oğullarından Ebu Süfyan ve
yandaşları Hz. Muhammed’e karşı çıkar.

One of the poets who write poem with

Hz. Muhammed -aile yakınlarıyla birlikte-

the love of Imam Ali and with the sadness of

Mekke’den Medine’ye hicret etmek zorun-

bloody Karbala incident is Yozgatlı Hüznî. In

da kalır. Medine’de güçlenen Müslümanlar

this study that is carried out with reference

ile Ebu Süfyan ordusu birçok defa savaşır.

to five poems from thr “divan” of Yozgatlı

Müslümanlar karşısında daha fazla tutuna-

Hüznî, it is targeted to reveal the reflections

mayacağını anlayan Ebu Süfyan, sonunda

of Karbala in traditional turkish poem.

Müslüman olur. Ebu Süfyan oğlu Muavi-

Keywords: Karbala, Hüznî, Hüznî Divans, Imam Hüseyin, Poem.

GİRİŞ

ye, Hz. Muhammed’in sır kâtipliğine kadar
yükseltilir. Halife Ömer zamanında Şam valiliğine getirilen Muaviye, Halife Osman zamanında iyice güçlenir. Halife Osman’dan
sonra İmam Ali halife seçilince Muaviye

Halkı derinden etkileyen pek çok tarihî

buna karşı çıkarak kendisini halife ilân

olay, edebiyat ürünlerinde de yer alır. Ede-

eder. Muaviye’nin kendisine biat etmesini

biyat ürünlerinde geniş yankı bulan tarihî

bekleyen İmam Ali beklediği sonuca ula-

olaylardan biri de Kerbelâ olaydır. M. 680

şamayınca, Şam’da yaşayan Muaviye’nin

/ H. 61 yılının Ekim/Muharrem ayında

üzerine ordu gönderir. Yenileceğini anlayan

Kerbelâ’da yaşanan kanlı olay, Türk edebi-

Muaviye, Amr b. As’ın önerisiyle, Kur’an-ı

yatının bütün şubelerindeki ürünlerde yer

Kerim’den bazı sayfaları yırtarak askerleri-

alır. Bu edebiyat ürünlerine tarihî gerçekle-

nin mızrağına bağlatır. Bunu gören İmam

rin nasıl yansıtıldığının anlaşılabilmesi için

Ali ordusunu durdurur. Halife seçiminin

tarihî bilgilerin yer aldığı kaynaklara da baş-

hakemlerin verecekleri karar doğrultusunda

vurmak gerekir. Bu sebeple, konunun daha

yapılması kararlaştırılır. İmam Ali; Kûfe’yi

2
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temsilen Ebu Musa el-Eş’arî, Muaviye /

şı çıkmış gibi gösterilir ve çeşitli baskılarla

Şam’ı temsilen de Amr b. As hakem seçi-

karşılaşır. Bir süre sonra, İmam Ali taraftar-

lir. Amr b. As’ın teklifi sonucu İmam Ali ve

larına gözdağı verme düşüncesiyle, Hucr b.

Muaviye halifelikten azledilir ve halifenin

Adî ile birlikte yedi kişi idam edilir. Mua-

bir şûra tarafından seçilmesine karar veri-

viye, kendisinden sonra oğlu Yezit’in halife

lir. Amr b. As’ın bu önerisi, öncelikle İmam

seçilmesi için –valileri aracılığıyla- çalışır.

Ali’nin halifelikten düşürülmesini ve zor

İmam Hüseyin’e Yezit’in halifeliğini kabul

durumda kalmasını amaçlayan bir oyundur.

ettirmek için de Medine valisi Mervan’ı gö-

Çünkü Amr b. As, alınan bu kararı tek taraflı olarak değiştirir ve Şamlılar Muaviye’ye
biat eder. Bunun üzerine Kûfeliler de İmam
Ali’yi tekrar halife seçer. İslâm dünyasında
karışıklıklar ve kanlı olaylar giderek daha
da büyür. İmam Ali, bir Haricî tarafından
şehit edilir ve yerine -Kûfelilerin biatı üzerine- İmam Hasan halife seçilir. Bunu öğrenen
Muaviye, İmam Hasan’ın taraftarlarını kendi yanına çekebilmek için bir ordu hazırlar.
Buna karşı İmam Hasan da bir ordu hazırlayıp harekete geçer. Kûfelilere güvenemeyen İmam Hasan, barışın İslâm dünyası için
daha yararlı olacağını düşünür ve Muaviye
ile anlaşarak hilâfet hakkından vazgeçer.
Bir süre sonra da İmam Hasan vefat eder2.
Bu arada, Emevî yönetimin isteği sonucu,
Cuma hutbeleri sonunda Halife Osman ile
Ümeyye Oğullarının geçmişleri rahmet-

revlendirir. Mervan, İmam Hüseyin’le görüşür ve Yezit’e biat etmesini ister. Bunu kabul
etmeyen İmam Hüseyin, kardeşi Hanefi’nin
telkiniyle Mekke’ye gider. Muaviye’nin ölümünden sonra oğlu Yezit’in yönetime geçmesi üzerine toplanan Kûfe halkı, İmam
Hüseyin’i Kûfe’ye davet eder. Kendisine
ulaşan çok sayıda davet mektubu üzerine
konuyu yakınlarıyla istişare eden İmam
Hüseyin Kûfelilere güvenemez ve davetin
içyüzünü öğrenebilmek için, amcasının oğlu
Müslim b. Akîl’i Kûfe’ye gönderir. Müslim,
9 Temmuz 680’de (H. 5 Şevval 60) Kûfe’ye
ulaşır. Çok sayıda kişinin İmam Hüseyin
adına Müslim’e biat sözü verince Müslim
de Kûfelilerin kendisini desteklediklerini
İmam Hüseyin’e bildirerek Kûfe’ye gelmesinde bir sakınca olmadığını haber verir.
Bu gelişmeleri öğrenen Yezit, Basra valisi
Ubeydullah’ı Kûfe valisi olarak da görevlen-

le anılır. Bir süre sonra da bu uygulamaya

dirir ve İmam Hüseyin’in halife seçilmesini

İmam Ali ile yakınlarının kötülenmesi ekle-

engellemek için tedbirler almasını söyler.

nir. Kûfe’de İmam Ali taraftarı Hucr b. Adî

Kûfe’ye giden Ubeydullah’ın baskıları so-

ve çevresindekiler incitici bu uygulamaya

nucu Kûfeliler taraf değiştirir ve Müslim b.

karşı çıkar. Bu kişiler Emevî yönetimine kar-

Akîl’i terk etmeye başlar. Müslim b. Akîl ile

2 İmam Hasan’ın hastalanarak mı öldüğü, yoksa zehirlenerek mi öldürüldüğü konusunda farklı görüşler
vardır. Buna rağmen zehirlenerek öldürüldüğü yönündeki kanaat yaygındır.

onu evinde saklayan Hani b. Urve acımasızca öldürülür. Olup bitenden haberi olmayan
İmam Hüseyin, Kûfe’ye doğru yola çıkar.
Ümeyye Oğullarından korkan Kûfelilerin
3
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taraf değiştirdiklerini ve Müslim’in öldü-

seyin ve kafilesi Aşure günü Yezit taraftarı

rüldüğünü yolda öğrenir. Gelen haber ve

otuz bin savaşçının saldırısına uğrar. İmam

telkinler üzerine, İmam Hüseyin’in aile fert-

Hüseyin’in öldürüleceğini anlayan Hür b.

leri geri dönme düşüncesindedir fakat Akîl

Yezit, son anda İmam Hüseyin’in yanına

oğulları Müslim b. Akîl’i katledenlerden

geçer ve Kûfelilere seslenerek peygamber

hesap soracaklarını söyler. Kûfe’ye kendi

torununa sahip çıkmalarını ister. Kendi-

elçisi olarak gönderdiği Müslim b. Akîl’in

siyle birlikte gelen yaklaşık otuz kişi dışın-

katledilmesine üzülen İmam Hüseyin ve

da Kûfelileri etkileyemeyen Hür b. Yezit,

aile fertleri de -bunun üzerine- geri dönme-

İmam Hüseyin’in yanında savaşarak şehit

me kararı alır. Kendisini ısrarla davet eden

olur. Aç, susuz bırakılan İmam Hüseyin ve

Kûfelilerin değişken bir yapıda olduklarını

kafilesi saldırganlara karşı fazla direnemez.

bilen İmam Hüseyin, bu kadar kısa sürede

Susuzluktan ciğeri kavrulan İmam Hüse-

yön değiştirebileceklerine yine de inanmak

yin, su getirebilmek için Fırat’a yaklaşınca

istemez. Konuyu araştırmak üzere, önce

Husayn b. Numeyr’in attığı okla ağzından

Kays b. Müshir’i, bir süre sonra da sütkar-

yaralanır. Su getiremeden geri döner. Şimr

deşi Abdullah’ı Kûfelilere elçi olarak gönde-

(Şemr?) b. Zilcevşen ve on adamı, ailesinin

rir. Her iki elçi de hunharca katledilir. Bu acı

yanına gelen İmam Hüseyin’in etrafını ku-

haberlerden sonra-Kûfe’ye gitmemeleri yö-

şatır. Zür’a b. Şerik et-Temimî, Sinan b. Enes

nünde artan telkinlere rağmen- İmam Hüse-

en-Nehaî, Mâlik b. Nusayr gibi saldırganlar

yin kararından vazgeçmez. Hicretin 61. yılı

İmam Hüseyin’e darbeler indirmeye baş-

Muharrem ayında Kerbelâ’ya gelen İmam

lar. Bedeninde çok sayıda kılıç, mızrak ve

Hüseyin ve kafilesi Hür b. Yezit tarafından

ok yarası3 bulunan İmam Hüseyin’in başı-

durdurulur. Kafilede otuz iki süvari ve kırk

nı da keserek şehit ederler (10 Muharrem

piyadede vardır. Basra’nın ve Kûfe’nin va-

61/10 Ekim 680)4. İmam Hüseyin’in kesik

lisi olan Ubeydullah b. Ziyat’a bağlı Ömer
b. Sa’d da dört bin savaşçısıyla Kerbelâ’ya
gelir. İmam Hüseyin ve kafilesindekileri
Kerbelâ çölünde aç, susuz bırakarak güçsüz
düşürmek isteyen Yezit taraftarları böylelikle İmam Hüseyin’in teslim olacağını düşünür. Su ihtiyaçlarını Fırat’tan ayrılan küçük
bir dereden karşılayan İmam Hüseyin ve
kafilesini susuz bırakmak için bu suyu kesen Yezit taraftarları, ırmağa ulaşmalarını
önlemek için de Fırat ırmağı kenarına beş
yüz süvari yerleştirirler. Muharrem ayının
dokuzuncu günü etrafı çevrilen İmam Hü4

3 İmam Hüseyin’in vücudunda açılan yaraların sayısı
konusunda farklı bilgiler verilir. Sözgelimi -Belâzürî
ve İbn Kesîr’den naklen- otuz üç mızrak yarası, otuz
dört kılıç yarası ve çok sayıda ok yaraları tespit edildiği belirtilir (Algül 2009: 152). Aşure gününün şahitlerinden İmam Muhammed Bakır ise; “Dedem İmam
Hüseyin’in mübarek vücudunda o gün tam 320 yara
saydık.” demiştir (Öz, 2013: 277).
4 İmam Hüseyin’in başını bedeninden vahşice ayıran
kâtilin Şimr b. Zilcevşen mi yoksa Sinan b. Enes enNehaî mi olduğu kesin bilinmemektedir. Bu konuda
daha çok Şimr b. Zilcevşen’in adı öne çıkar. Bu katilin
Sinan b. Enes en-Nehaî olduğu yönündeki bilgi ve bu
bilginin yer aldığı kaynaklar konusunda bkz. 2009:
151-152.
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başı Kûfe’ye, Ubeydullah b. Ziyat’a götürü-

özellikle de İmam Hüseyin’in Kerbelâ’da şe-

lür. İmam Hüseyin’in kız kardeşleri, kızları

hit edilişi önemli bir yer tutar6.

ve sağ kalan küçük çocukları da birkaç gün
sonra Kûfe’ye götürülür; buradan Şam’a,

İmam Ali sevgisiyle ve kanlı Kerbelâ
olayının üzüntüsüyle şiirler yazan halk şa-

oradan da Medine’ye gönderilir (Köksal,

irlerinden biri de Yozgatlı Hüznî’dir. Yoz-

1979; Demircan, 1996; Kılıç, 2001; Kurtuluş,

gatlı Hüznî’nin divanlarında geçen beş şiir-

2002; Öz 2002; Uzun 2002; Güngör 2003;

den hareketle yapılan bu çalışmada, tarihte

Algül 2009; Durbilmez, 2010: 215-230; Öz,

yaşanmış Kerbelâ olayının gelenekli Türk

2013: 249-295).

şiirine nasıl yansıdığının ortaya çıkarılması

Tarihte yer alan bu kanlı olay, Türk-

amaçlanmaktadır.

İslâm kültüründe ve bu kültürle şekille-

1. Yozgatlı Hüznî

nen edebiyat şubelerinde önemli bir yankı

Yozgatlı Hüznî’nin asıl adı Mehmet

bulur. Kerbelâ vahşetini anlatan Kerbelâ-

Babaeddin’dir. 1879’da Yozgat’ın Aşağı No-

nâme (Güzel 2014: 427-429), maktel-i Hü-

hutlu mahallesinde doğar. Mustafa Nakşî

seyin (Güzel 2014: 429-430), Muharremiye

Efendi ailesine mensup Keşşafzâde Meh-

(Güzel 2014: 430-436) gibi şiir türleri Türk

met Derviş Efendi’nin oğludur. Dört yaşın-

edebiyatında, özellikle de tekke kaynaklı

da iken babasını kaybeder. Akrabalarının

dinî-tasavvufî Türk edebiyatında oldukça

yanında iptidadî ve idadî mekteplerinde

yaygındır. “Ehl-i Beyt”5 sevgisini anlatan

okur. Sağır Mustafa Ağa Medresesi’ne kay-

eserlerde de İmam Ali’nin ilmi ve kahramanlıkları ile İmam Hasan’ın zehirlenişi ve
5 Hz. Peygamberin eşlerini, amca çocuklarını,
Selman-ı Farisî başta olmak üzere bazı sahabe ve ümmeti de içine alan “Ehl-i Beyt” sözü, genellikle Hz.
Hatice, Hz. Fatma, İmam Ali, İmam Hasan ve İmam
Hüseyin’i karşılar. Bilindiği gibi Hz. Muhammed’in
ailesini, ev halkını ve neslini ifade etmek için “Âl-i
beyt-i Muhammed”, “Âl-i beyt-i’n-Nebî”, “Âl-i’nNebî”, “Âl-i’r-Resû”l, “Ehl-i Beyti Resûlullah”, “Ehl-i
Beyti’n-Nebî”, “Üsrat ü Muhammed”, “Âl-i beyt,
Itratü’n-Nebî” gibi değişik tamlamalardan meydana
gelen adlandırmalar kullanılır. Bu tamlamalarda geçen “ehl”, “âl”, “ıtre”, “üsre” ve “beyt” kelimeleri genel anlamda Hz. Peygamber’in ailesini ve neslini, özel
anlamda da İmam Ali, Hz. Fatma ve çocuklarını karşılar. Bu adlandırmalar içinde en yaygın olanı “Ehl-i
Beyt”tir (Güzel, 2014: 404).

6 Kerbelâ konulu eserlerde İmam Ali’ye ayrı bir yer
ve önem verildiği görülmektedir. Aslında Türk-İslâm
edebiyatında Hz. Muhammed’den sonra hakkında en
çok şiir söylenen/ yazılan, menkabeler anlatılan, kitaplar yazılan şahsiyet İmam Ali’dir. İmam Ali sevgisiyle meydana getirilen Ali-nâmeler (Güzel, 2014:
404-412), methiyeler (Güzel, 2014: 450-452); İmam
Ali’nin oğlu İmam Muhammed-i Hanefiyye nesli hakkında yazılan neseb-nâmeler (Güzel, 2014: 413-414);
İmam Ali’nin önderliği ve kahramanlığı hakkında
yazılan hâvar-nâmeler (Güzel, 2014: 414-419), cenknâmeler (Güzel 2014: 419-423); Hz. Muhammed’in
ailesini konu edinen Ehl-i Beyt-nâmeler (Güzel, 2014:
423-427); on iki imamı anlatan düvaz-nâmeler (Güzel,
2014: 436-438); Hz. Muhammed’in, dört halifenin ve
özellikle de İmam Ali’nin faziletlerini anlatan faziletnâmeler (Güzel, 2014: 446-447) vb. türlerde meydana
getirilen eserlerde de İmam Ali’den ve çocuklarından
da söz edilir.

5
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dolur fakat dördüncü sınıfta okurken ayrı-

gördüğümüz Hz. Ali sevgisi de bir kişinin

lır ve Yozgat Mahkeme-i Şer’iye’de zabit
kâtipliğine başlar. Sırasıyla Atiye Hanım,
Zeynep Hanım ve Refika Hanım ile evlenir.
İlk eşinden Abdullah, ikincisinden Ayşe,
üçüncüsünden Fahrettin adlı çocukları doğar. Soyadı Kanunu ile Öncül soyadını alan
Mehmet Babaeddin, Hüznî mahlası yanında Hizbî mahlasını da kullanır7. Kalfa, Kurt
İmam, Kurt Boğanın İmam lâkaplarıyla da
bilinir. Anne ve babası ile onların anne ve
babaları Nakşî olan Hüznî’nin şiirlerinden
hareketle Bektaşî olduğu/olabileceği ileri
sürülür (Bayrı, 1956: 9-10). Bir şiirinde geçen “Mezhebim Hanefî kendim Bektaşî” dizesinden şairin Hanefî mezhebine mensup
bir Bektaşî olduğu anlaşılmaktadır (Oğuz,
1988: 105, Oğuz, 1990: 120). Buna rağmen
Hüznî’nin Bektaşî olabileceği görüşüne karşı
çıkan araştırmacılar da vardır (Işıtman, 1964:
3402). Çünkü Nakşibendîliği öven şiirleri
de bulunmaktadır (Oğuz, 1988: 9-10; Oğuz,
1990: 30). Hüznî’nin bir divanı konusunda
yüksek lisans tezi hazırlayan Oğuz da şairin
Bektaşî olduğunu söylemenin doğru olmayacağını belirtir. Ona göre; “Hüznî’nin ‘Ehl-i
Beyt’i öven, Hz. Hüseyin’e yakılmış ağıt mahiyetinde olan, Yezid’e ve Mervan’a lânetler
yağdıran bu şiirlerini onun tarikatını gösteren deliller olarak kullanmak hatalıdır. Çünkü Yezîd ile Hz. Hüseyin arasında cereyan
eden taht kavgasında, Hz. Hüseyin’in vahşice öldürülmesi, yüzyıllardan beri bütün
Türk dünyasında lânetle karşılanmış müessif olaylardan biridir. Yine bütün Türklerde

tarikatını açıklamaya yetecek delil değildir.

7 Bir süre Hüznî mahlasını kullanan Sürurî, Kayserili
Hüznî ve Ereğlili Hüznî gibi Hüznî mahlasını kullanan üç şair daha bulunmaktadır.

6

Peygamberimizin yeğeni ve damadı olan,
kahramanlığı ve cesareti ile bütün Türk
dünyasında bir sembol haline gelen Hz. Ali
ve yine Peygamberimizin özel ilgi ve sevgisini kazanmış iki evladının katledilmesi, zehirlenmesi hiçbir Türk tarafından hoş görülmemiştir. Camilerimizde Hz. Ebubekir, Hz.
Ömer, Hz. Osman’ın isimleriyle birlikte Hz.
Ali’nin ve iki evladının isimleri de yan yana
konulmuş; Hz. Hüseyin’in katledildiği 10
Muharrem’in her yıldönümünde her Türk
evinde aşureler yapılarak dağıtılmıştır. Böyle olunca da Hüznî’deki ‘Ehl-i Beyt’ sevgisini aşırı bulmak veya onun Bektaşî olduğunu
söylemek doğru değildir” (Oğuz, 1990: 32).
13,5 yıl süren askerliği boyunca Haymana, Zile ve Edirne’de tabur imamlığı yapar.
1918’den sonra Yozgat’ın köylerinde imam
olarak hayatını sürdürür. 17 Ocak 1936’da,
Yozgat’ta vefat eder.
Başta Zileli Ceyhunî olmak üzere (Durbilmez, 2012: 142-152); Yunus Emre, Şeyhî,
Fuzulî, Karacaoğlan, Develili Seyranî, Bayburtlu Zihnî, Erzurumlu Emrah, Tokatlı Nurî, Yozgatlı Fennî, Osman Nevres,
Şeyhülislâm Çelebizâde Âsım Efendi ve
Esad Efendi’den etkilenir (Oğuz, 1988: 1323, Oğuz, 1990: 59-66).
Hem heceli hem de aruzlu şiirler yazan
şairin iki divanı ve bir şiir defteri vardır. Birinci divanı 235 sayfadan oluşur. Bu divanda
bulunan 230 şiirden 38’i aruzlu, diğerleri ise
hecelidir. Bu divan üzerine M. Öcal Oğuz
tarafından bir yüksek lisans tezi hazırla-
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nır (Oğuz, 1988). İkinci divanı ise 153 sayfa

lışmamızın esasını teşkil etmektedir. Bu şi-

olup şiirlerin hepsi aruzludur. İkinci divan

irlerden biri ağıtlama destan, üçü müseddes

hakkında da bir yüksek lisans tezi hazırlanır

mersiye, biri de müsebba mersiyedir8. Bu

(Güneş 2000). 96 sayfa olan şiir defteri ise

şiirler muhtevaları bakımından incelendi-

1930’da, Yozgat Halkevi tarafından yayım-

ğinde, Kerbelâ olayının hangi yönleriyle ele

lanmak istenir fakat çeşitli sebeplerle yayım-

alındığı da ortaya çıkarılmış olur.

lanmaz (Alptekin; Sakaoğlu, 2008: 442).

2. Yozgatlı Hüznî Divanlarında
Kerbelâ
Yozgatlı Hüznî’nin şiirleri arasında
İmam Ali sevgisi ve Kerbelâ vahşeti özel bir
yere sahiptir. M. Öcal Oğuz’un da belirttiği gibi; “Hüznî, gerek birinci, gerekse ikinci
divanında yer alan şiirlerinde Hz. Ali, Hz.
Hasan ve Hz. Hüseyin ile Kerbelâ hadisesine oldukça sık yer vermiştir. Bu şiirlerinde
coşkun bir üslupla Hz. Hüseyin için ağıtlar
yakan, Kerbelâ hadisesini destanlaştırarak
anlatan Hüznî’nin hissiyatından şüphe edilemez” (1990: 31).
Yozgatlı Hüznî bir şiirinde, Ehl-i Beyt
yoluna köle olduklarını, on dört masum ve
on iki imam yolunda canı terk ettiklerini
söyleyerek “Şehîd-i Kerbelâ zu’afâsıyız” dizesine de yer verir:
“Ehl-i Beyt bâbına çün olduk gulâm
Dahi on dört ma’sûm, on iki imam
Yolunda terk-i cân idip ve’s-selâm
Şehîd-i Kerbelâ zu’afâsıyız” (Oğuz,
1988: 182)
Yozgatlı

Hüznî,

İmam

Hüseyin’in

Kerbelâ’da şehit edilmesini işleyen müstakil
şiirler de yazmıştır. Yozgatlı Hüznî divanlarında geçen Kerbelâ konulu beş şiir bu ça-

Metin merkezli bu incelemede her şiir
ayrı ayrı ele alınacak ve bent bent değerlendirilecektir.
8 Yozgatlı Hüznî tarafından yazılan Kerbelâ konulu ağıtlama destan, on dörtlükten oluşur. “Hüseyn-i
Kerbelâ derdi” yineleme ayaklı bu şiir; abab, cccb,
çççb, dddb, eeeb, fffb, gggb, hhhb, ıııb, iiib biçiminde
bir kafiye örgüsüne sahiptir.
Müseddes mersiyelerden ilk ikisi altışar dizeli altı
bentten oluşmaktadır. Her iki mersiye de aruzun
fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ’ilün kalıbıyla meydana
getirilmiştir. Bu mersiyelerin kafiye örgüleri de aaaaan1an2, bbbban1an2, ccccan1an2, ççççan1an2, ddddan1an2, eeeean1an2 biçimindedir. İlk mersiyenin bütün
bentlerinin sonunda yinelenen; “Lâ-yu‘ad zulm itdiler
hakkında kavm-i eşkıyâ / Canım olsun râhına kurbân
Şehîd-i Kerbelâ” dizeleri bulmaktadır. İkinci mersiyenin her bendinin sonunda ise; “Al bu tâsı eyle nûş
gel Kerbelâ’nın ‘aşkına / Sâkîyim ben sâkîyim Âl-i
‘Abâ’nın ‘aşkına” dizeleri yinelenir. Müseddes mersiyelerden üçüncüsü ise altışar dizeli dört bentten oluşmaktadır. Aruzun mefûlü fâ’ilâtün mef‘ûlü fâ‘ilâtün
kalıbıyla meydana getirilen bu mersiyenin kafiye
örgüsü de ilk iki mersiye ile aynı olup; aaaaan1an2,
bbbban1an2, ccccan1an2, ççççan1an2 biçimindedir.
Üçüncü mersiyedeki her bendin sonunda yinelenen
“Yâ Rab meded yetişdür imdâda Murtazâ’yı / Koydı
nâ-çâr Yezîdler ol Şâh-ı Kerbelâ’yı” dizeleri vardır.
Yozgatlı Hüznî tarafından yazılan müsebba mersiye
aruzun fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ’ilün kalıbıyla meydana getirilmiştir. Yedişer dizeli beş bentten
oluşan bu mersiyenin kafiye örgüsü; aaaaaan1an2,
bbbbban1an2, cccccan1an2, çççççan1an2, dddddan1an2 biçimindedir. Bu mersiyenin her bendinin
sonunda; Nûr-ı ‘âlem vah Hüseyn’im nûr-ı çeşm-i
Murtazâ / Yakdı cânım deldi bağrım el-meded yâ
Rabbenâ” dizeleri yinelenir.
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3. Hüseyn-i Kerbelâ Derdi

Çünkü Kerbelâ olayının başlangıcı Yezit’e
biat etmesi, yani onun halife olduğunu ka-

“İden bu kaddimi dü-tâ

bul etmesi için Mervan’ın İmam Hüseyin’le

Hüseyn-i Kerbelâ derdi

görüşmesine uzanır. Kendisinden sonra
oğlu Yezit’in halife olmasını plânlayan Mua-

Kılan bu çeşmimi deryâ

viye, bu plânının gerçekleşmesi için Medine

Hüseyn-i Kerbelâ derdi”

valisi Mervan’ı görevlendirir. Muaviye he-

Şair, şiirin giriş (ilk) dörtlüğünde İmam

nüz ölmeden Mervan Hicaz’a giderek İmam

Hüseyin’in Kerbelâ’da şehit edilmesinin

Hüseyin’den Yezit’e biat etmesini ister.

derdiyle dolduğunu ifade eder. Bu dert so-

Bunu kabul etmeyen İmam Hüseyin, karde-

nucu gözyaşı döken şair, boyunun iki kat

şi Hanefi’nin telkiniyle Mekke’ye gider. Mu-

büküldüğünü, yani belinin iki kat büküldü-

aviye oğlu Yezit’in halife olması için İmam

ğünü ve gözlerinin deryaya dönüştüğünü

Hüseyin ve taraftarlarına Kerbelâ’da ettik-

söyler.

leri zulüm ve sergiledikleri kanlı vahşilikler
“Kerbelâ olayı” olarak tarihe geçer. Bu se-

“Benim bu derdimi zâhid

beple İmam Hüseyin’i Kerbelâ’da şehit eden

İden günden güne zâ’id

Yezit taraftarların “Gürûh-ı cins-i Mervân”
olduklarını söyleyen şair, İmam Hüseyin’in

Hüseyn’in mâtemi şâhid

başını vahşice keserek bedeninden ayıran

Hüseyn-i Kerbelâ derdi”
Şiirin

ikinci

dörtlüğünde,

katilin insan olmadığını düşünür ve “binlerİmam

ce lânet olsun o hayvana!” diyerek lânetler.

Hüseyin’in Kerbelâ’da şehit edilmesi üze-

Burada adı geçmese de kastedilen kişi Şimr/

rine sergilenen matem anlatılır. İmam

Şemr’dir. Çünkü İmam Hüseyin’in başını

Hüseyin’in şehit edilmesine günden güne

vahşice keserek bedeninden ayıran lânet kişi

daha çok üzüldüğünü söyleyen şair, derin

Şimr/Şemr olarak tanınır. Bu vahşet sonucu

bir matem içindedir.

İmam Hüseyin’in bedeni de kana boyanmış,
Kerbelâ’da meydana gelen bu kanlı olay,

“Hezâr la’net o hayvâna

Ehl-i Beyt muhiplerini dertlendirmiştir.

Gürûh-ı cins-i Mervân’a

“Aman sâkî yetişdir su

Boyandıran kızıl kana

Ciger yandı kebâb her sû

Hüseyn-i Kerbelâ derdi”
Şiirin

üçüncü

dörtlüğünde

İmam

Hüseyin’in vahşice katledilişi anlatılır ve bu

Beni böyle iden yâ Hû
Hüseyn-i Kerbelâ derdi”

vahşeti sergileyenler lânetlenir. Şair, Kerbelâ

Şiirin dördüncü dörtlüğünde “sâki”,

olayının başlangıcını Mervan’a kadar götü-

“su”, “ciğer yandı”, “kebap”, “Kerbelâ”,

rür ve Mervan ile onun yandaşlarını lânetler.

“dert” kelimeleri bir arada kullanılır. İmam
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Hüseyin ve taraftarlarının susuz bırakılma-

Kerbelâ’da şehit edilmesinin derdiyle seher

sına telmihte bulunulan bu dörtlük, “Aman

vaktine kadar uyuyamamış ve matem tut-

sâkî yetiştir su” dizesiyle başlar. İmam

muştur.

Hüseyin’in ve yanındaki her askerinin ciğerini yanan kebaba benzeten şair, Kerbelâ’da

“İdeydim hançeri üryân

şehit edilen İmam Hüseyin’in derdiyle ken-

Salaydım hâ’ine her ân

di ciğerinin de dağlandığını söyler.

Seherde itdiğim efgân

“Meded sâkî, medet öldüm!

Hüseyn-i Kerbelâ derdi”

Bir içiyim sana geldim

Yedinci dörtlükte şair, İmam Hüseyin’in

Şu derdi başıma aldım

Kerbelâ’da şehit edilmesinin derdiyle yaşa-

Hüseyn-i Kerbelâ derdi”

dığı derin bir üzüntü sonucu haykırmak-

Şiirin

beşinci

dörtlüğünde

İmam

Hüseyin’in susuz bırakılması onun ağzından dile getirilir. “Medet” kelimesi “yardım

tadır. Hançeri kınından çıkarıp haine her
an vuramadığının üzüntüsünü dile getiren
şair, seher vakti ıstırap ile haykırır.

edin”, ” imdat” anlamlarına gelir. Tasav-

“Derûnum döndü külhâne

vufta “mürşid-i kâmil” anlamına da gelen

Vücûdum misl-i pervâne

“sâkî” kelimesi ise “su veren, “su dağıtan”,
“içki (şarap) sunan” demektir. Susuzluktan
ölmek üzere olan İmam Hüseyin ve taraftarlarının ağzından, sakiye seslenen şair, iki kez
“medet” sözünü kullanarak yardım diler ve
“öldüm” sözüyle de ölmek üzere olduğunu
bildirir. Burada “sâkî” sözüyle İmam Ali

İden nâcizi dîvâne
Hüseyn-i Kerbelâ derdi”
Gönlü yangından küle dönen şairin
vücudu da pervanenin ateşe koştuğu gibi
Kerbelâ derdiyle tutuşur ve deli olur.
“Ne Eflâtun devâ eyler

kastedilmiş olmalıdır.
“Sabâ lutf it, kerem eyle

Ne Lokman bir şifâ eyler

Hüseyn’e hâlimi söyle

Derûndan hoş nidâ eyler

Koyan mâtemde âh böyle

Hüseyn-i Kerbelâ derdi”

Hüseyn-i Kerbelâ derdi”

Şiirin dokuzuncu dörtlüğünde, İmam
sa-

Hüseyin’in Kerbelâ’da şehit edilişinin ver-

bah rüzgârına seslenerek, rüzgârla İmam

diği derdin büyüklüğü dile getirilir. Şaire

Hüseyin’e selâm gönderir. Bu dörtlükten

göre, bu inletici derde Eflâtun deva bula-

anlaşıldığına göre, şair İmam Hüseyin’in

maz, Lokman bir şifa bulamaz.

Şiirin

altıncı

dörtlüğünde

şair
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“Bu Hüznî hüzn ile nâlân
İdip eyler gamı giryân
Bu derde var ise dermân
Hüseyn-i Kerbelâ derdi”

Lâ-yu‘ad zulm itdiler hakkında kavm-i
eşkıyâ
Canım olsun râhına kurbân Şehîd-i
Kerbelâ”
İmam Hüseyin’i anlatan ve çeşitli edebi-

(Oğuz, 1988: 67-68)

yat sanatlarıyla oluşturulan dizeleri şu şekil-

Şiirin bitiriş (son) dörtlüğünde “hüzün”,

de nesre çevirmek mümkündür: İmam Hüse-

“nâlân”, “gam”, “giryân”, “dert” gibi birbiriyle ilişkili kelimeler bir arada kullanılarak
tenasüp sanatı meydana getirilir. Bunlarla
birlikte dert ve derman gibi zıt kelimeler de
bir arada kullanılarak tezat sanatı oluşturulur. Şiirin sonunda Hüznî, bu derdin hüznüyle inler, gamını gözyaşı olarak akıtır.

yin; âlemin övüncü olan Hz. Muhammed’in
torunu, kendisinden razı olunan İmam
Ali’nin gözünün nuru, çocuğudur. Yumuşak huyluluk ve haya madeni, kimlik sırrının mahremidir. Rahmet anahtarının mazharı, bey ve kölenin sığınağıdır. Kadınların
hayırlısı Hz. Fatıma’nın nurunun parçasıdır.
İlk bendin son iki dizesi olan ve diğer bent-

4. Canım Olsun Râhına Kurbân
Şehîd-i Kerbelâ

lerin de sonunda tekrar edilen dizelerde ise

“Lâ-yu‘ad zulm itdiler hakkında kavm-i

“kavm-i eşkıya” olarak adlandırılan Yezit

eşkıyâ/Canım olsun râhına kurbân Şehîd-i

taraftarlarının, İmam Hüseyin’e sayısız zu-

Kerbelâ” dizeleri her bendin sonunda yine-

lümleri olduğunu söyleyerek sonunda onu

lenen müseddes biçimindeki mersiyenin gi-

şehit ettiklerini ifade eder.

riş (ilk) bendinde İmam Hüseyin’e seslenen
şair; onun Hz. Muhammed’in torunu, İmam
Ali’nin ve Hz. Fatıma’nın çocukları olduğunu övücü sözlerle dile getirir.
“Ey hafîd-i Fahr-ı ‘âlem nûr-ı ‘ayn-ı
Murtazâ
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“Kerbelâ şehidi İmam Hüseyin’in yoluna
canım kurban olsun!” diye feryat eden şair,

“Câme-i hasret ile tâ haşre dek ey
pâdişâh
Kan dökem mâh-ı Muharrem vakti ben
bî-iştibâh
Vak‘ a-i dil-sûzını itsün beyân kilk-i
siyâh

Mahrem-i sırr-ı hüviyyet ma‘den-i hilm

İtmemek mümkin midür râhında bu

ü hayâ

‘ömrüm kütâh

Mazhar-ı miftâh-ı rahmet melce’-i mîr ü

Lâ-yu‘ad zulm itdiler hakkında kavm-i

gedâ

eşkıyâ

Kıt‘a-ı nûru’l-Betûl şol Fâtıma Hayru’n-

Canım olsun râhına kurbân Şehîd-i

nisâ

Kerbelâ”

2016 / Yıl: 6 Sayı: 11

Kerbelâ olayından derin üzüntü duyan

Şiirin

üçüncü

bendinde

de

İmam

şair, özellikle Muharrem ayında oldukça ke-

Hüseyin’e hitap eden şair; “Ey âhir zaman

derlenir. Şiirin ikinci bendinde, şairin Mu-

peygamberi Hz. Muhammed’in torunu olan

harrem ayındaki duygu ve düşünceleri dile

İmam Hüseyin, ne yazık ki, zalimler toplu-

getirilir. Şair bu bentte, “ey padişah!” diye

luğu değerini bilmediler! Hz. Muhammed’in

İmam Hüseyin’e seslenir ve Kerbelâ hadise-

eşi Hatice, kızı Fatıma, amcaoğlu ve damadı

sinden nasıl etkilendiğini anlatarak kıyamete kadar kendisine bağlı kalacağını söyler.
Şairin bu dizelerini şu şekilde nesre çevirebiliriz: “Ey padişah, Muharrem ayı vaktinde,
ben ta mahşer gününe kadar, hasret elbisesiyle şüphesiz kanlı gözyaşı dökeyim. Siyah
kamış kalem, gönül yakan Kerbelâ olayını
açıklasın. Bu ömrümü yolunda kütah (kısa)
etmemem, yani feda etmemem mümkün
değildir. Kavm-i eşkıya olarak adlandırılan
Yezit taraftarları, İmam Hüseyin’e sayısız
zulm ederek, onun canına kıydılar. Kerbelâ

Ali, torunları Hasan ve Hüseyin’den oluşan Ehl-i Beyt’e uygunsuz tavır sergilediler, açıkça hakaret ettiler. İnsan, cin ve bütün melekler o zaman acı ile bağırdı, inledi.
Kavm-i eşkıya olarak adlandırılan Yezit
taraftarları, İmam Hüseyin’e sayısız zulmederek, onun canına kıydılar. Kerbelâ şehidi
İmam Hüseyin’in yoluna canım kurban olsun.” şeklinde nesre çevirebileceğimiz dizeleri söyler/yazar.
“ ‘Arş u kürsî, Ka’be’yi itdün harâb u
nâ-bedîd

şehidi İmam Hüseyin’in yoluna canım kur-

Dîn-i Ahmed’den hurûc itdün behey

ban olsun.”

hâ’in Yezîd

“Bilmediler

kadrini

hayfâ

gürûh-ı

zâlimân
Ey hafîd-i Hazret-i Peygamber-i âhirzamân
Ehl-i Beyt’e nâ-sezâ itdi hakâret bîgümân
İns ü cin cümle melâ’ik itdi ol demde
figân
Lâ-yu‘ad zulm itdiler hakkında kavm-i
eşkıyâ

Şübhesiz oldun civâr-ı kurb-ı Hakk’dan
nâ-ümîd
Ey fu’âd-ı Hazret-i Peygamber-i Rabbu’lVa‘îd
Lâ-yu‘ad zulm itdiler hakkında kavm-i
eşkıyâ
Canım olsun râhına kurbân Şehîd-i
Kerbelâ”
Şiirin dördüncü bendinde şair önce
Yezit’e seslenerek ilk üç dizede onun zalimliklerini anlatır. “Behey hain Yezit; göğün en

Canım olsun râhına kurbân Şehîd-i

yüksek tabakasını, Kâbe’yi harap ve görün-

Kerbelâ”

mez ettin, toza dumana karıştırdın ve Hz.
11
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Muhammed’in dininden çıktın. Şüphesiz ki

hitap ederek; “Hakk’a yakın yer açıp zu-

Hakk’a yakınlıktan çıktın, ümitsiz.” şeklin-

lümle gittin padişah. Kavm-i eşkıya olarak

de nesre çevirebileceğimiz dizelerden sonra

adlandırılan Yezit taraftarları, sayısız zul-

yönünü İmam Hüseyin’e çevirerek iltifat sa-

mederek senin canına kıydılar; canım yolu-

natı yapan şair, “Ey, Cehennemi haber veren

na kurban olsun!” diye seslenir.

Rabb’in Hz. Peygamberinin gönlü!” diye
İmam Hüseyin’e seslenir. İmam Hüseyin’in
“kavm-i eşkıya” tarafından sayısız zulümlere uğratıldığını ve Kerbelâ’da şehit edildiğini hatırlatan şair, “canım yoluna kurban
ser-te-ser

ebteri
Nice urdun gerden-i pâke o hûn-rîz
hançeri
Şimr-i mel‘ûn n’eyledün ol sıbta-i Pey-

olsun!” diye haykırır.
“Kâ’inâta

“Ey re’îs-i müşrikân vey dehr-i dûnun

vakt-i

şehâdet

âşikâr
Kapkara tutdı zalâm-ı tîre-i kavm-i
şerâr
La‘netullâhi ‘aleyküm ey Yezîdân-ı
himâr
Kurb-ı Hakk’a yer açup gitdün zulümle
şehriyâr

gamberi
Koydı mâtem içre gör bu vak‘a Hüznî
kemteri
Lâ-yu‘ad zulm itdiler hakkında kavm-i
eşkıyâ
Canım olsun râhına kurbân Şehîd-i
Kerbelâ” (Güneş, 2000-II: 326)
Şiirin bitiriş (son) bendinde de şair önce

Lâ-yu‘ad zulm itdiler hakkında kavm-i

Yezit’e seslenerek ondan hesap sorar. “Ey

eşkiyâ

müşriklerin reisi, ey dünyanın sonsuz ol-

Cânım olsun râhına kurbân Şehîd-i
Kerbelâ”

duğuna inanan soysuz! Kerbelâ’da İmam
Hüseyin’in başını kesen Şimr-i melun, O
peygamber torununu neyledin? O kanlı han-

Şiirin beşinci bendinde şair önce Yezit

çeri İmam Hüseyin’in tertemiz boyuna nasıl

taraftarlarına seslenerek onları lânetler. Şa-

vurdun? Gör ki, bu olay kemter Hüznî’yi

irin Yezit taraftarlarına seslendiği dizeleri;

matem içinde bıraktı.” şeklinde nesre çevire-

“Şehadet vakti, baştanbaşa kâinata aşikâr.

bileceğimiz sözler söyler. Şiirin diğer bentle-

Yaramazlık kavminin atış yerinin zulme-

rinin sonunda olduğu gibi bu bendin son iki

ti kapkara tuttu. Ey eşek Yezitler, Allah’ın

dizesinde de İmam Hüseyin’e seslenen şair;

lâneti size olsun!” şeklinde nesre çevirmek

“Kavm-i eşkıya olarak adlandırılan Yezit ta-

mümkündür. Bu dizelerden sonra yönü-

raftarları, sayısız zulmederek senin canına

nü İmam Hüseyin’e çeviren şair, İmam

kıydılar; canım yoluna kurban olsun!” anla-

Hüseyin’e “şehriyar”, yani padişah olarak

mına gelen dizelerle şiiri sona erdirir.
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5. Al Bu Tâsı Eyle Nûş, Gel

“Her günüm mâh-ı Muharrem her şe-

Kerbelâ’nın Aşkına!

bim bu iftirâk

“Kırbamı aldım Cenâb-ı Kibriyâ’nın ‘aş-

Kaddimi nûn itdi eyvâh ıztırâb-ı iştiyâk

kına

Kurretü’l-‘ayn-ı Resûl-i Kibriyâ âh el-

İtdigim selmân Muhammed Mustafâ’nın

firâk

‘aşkına

İtdiler kavm-i Yezîdân katre-i âbı yasak

Kisve-i mâtem geyindim Murtazâ’nın

Al bu tâsı eyle nûş gel Kerbelâ’nın ‘aş-

‘aşkına

kına

Gözlerimden kan akar Hayru’n-nisâ’nın

Sâkîyim, ben sâkîyim Âl-i ‘Abâ’nın ‘aş-

‘aşkına

kına”

Al bu tâsı eyle nûş gel Kerbelâ’nın ‘aş-

Şiirin ikinci bendinde şair, saki oluşu-

kına

nun, gözyaşı döküşünün sebeplerini açık-

Sâkîyim, ben sâkîyim Âl-i ‘Abâ’nın ‘aş-

lamaya devam eder. “Her günüm Muhar-

kına”

rem ayı, her gecem bu ayrılık. Eyvah, özlem

Şiirin giriş (ilk) bendinde şair, kendisinin bir saki olduğunu söyler. Bu metinde
saki, “su dağıtan” anlamına gelir. Burada
“su dağıtmak” gerçek anlamı yanında “gözyaşı dökmek” anlamına da gelir. Şair, saki
olmasını Kerbelâ’da susuz bırakılan İmam
Hüseyin ve taraftarlarının aşkına bağlar.
Gözlerinden kanlı yaşlar akıtan şair; “Ulu-

ıstırabı, boyumu “nun” gibi büktü. Resûl-i
Kibriya’nın gözünün nuru, âh, ayrılık! Yezitler kavmi, suyun damlasını bile yasak ettiler. Âl-i abânın aşkına ben sakiyim. Al bu
tası Kerbelâ’nın aşkına içiver.” şeklinde nesre çevireceğimiz dizeleri söyler/yazar.
“Bir siyeh-pûş bende-i Âl-i ‘Abâ’yım
şöyle bil

lar ulusu Allah aşkına, köseleden yapılan

Bir içim su virmediler şâha ol kavm-i

kırba adlı su kabımı aldım. Huzurlu olu-

rezîl

şum Hz. Muhammed Mustafa’nın aşkından

Anın içün zümre-i ‘atşâna şu ecr-i cezîl

kaynaklanmaktadır. Kendisinden razı olunan (Murtaza) İmam Ali’nin aşkına matem
elbisesi giyindim. Kadınların hayırlısı Hz.
Fatıma’nın aşkına gözlerimden kan akar.

Dest-i sâkîden alup nûş eyle misl-i
selsebîl
Al bu tâsı eyle nûş gel Kerbelâ’nın ‘aş-

Âl-i abânın aşkına ben sakiyim. Al bu tası

kına

içiver Kerbelâ’nın aşkına.” anlamına gelen

Sâkîyim ben sâkîyim Âl-i ‘Abâ’nın ‘aş-

dizeleri söyler/yazar.

kına”
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Şiirin üçüncü bendinde şair, matem tut-

müz umman, yalın ayak, baş açık hâldeyiz.

masının ve saki misali su dağıtışının, göz-

Şah Hüseyin yolunda canımız feda olsun, o

yaşları döküşünün sebebini açıklamayı sür-

buna lâyık (bunu hak ediyor) bil. Gel bu suyu

dürür. “Şöyle bil ki, ben bir kara elbise gi-

içiver, derdimiz derin deniz. Âl-i abânın aş-

yinmiş âl-i aba bağlısıyım. O rezil kavmi şah

kına ben sakiyim. Al bu tası Kerbelâ’nın aş-

Hüseyin’e bir içim su vermediler. Onun için

kına içiver.” anlamına gelen dizeleri söyler/

şu bol mükâfat susamışlar zümresinedir. Sa-

yazar.

kinin elinden/testisinden (dest-i sâkî: 1. Sakinin eli, 2. Sakinin testisi) alıp selsebil misali içiver. Âl-i abanın aşkına ben sakiyim. Al

“Ey sabâ var söyle lutf it Şîr-i Hakk’a
hâlimi

bu tası Kerbelâ’nın aşkına içiver.” anlamına

Ol Huseyn’in mâtemi cûy itdi eşk-i

gelebilecek dizeleri söyler/ yazar.

âlimi

“Oldum ervâh-ı ezel mâtem-keşâna hoş

Ehl-i Beyt’in merkadine söyle ‘arz-ı

refîk

hâlimi

Sîne ‘uryân, dîde ‘ummân, yalın ayak,

Karalar geydim çıkardım mâtem ile

baş açık

âlimi

Cânımız olsun fedâ râhında şâhın bil

Al bu tâsı eyle nûş gel Kerbelâ’nın ‘aş-

hakîk

kına

Eyle nûş al gel bu suyı derdimiz bahr-ı

Sâkîyim ben sâkîyim Âl-i ‘Abâ’nın ‘aş-

‘amîk

kına”

Al bu tâsı eyle nûş gel Kerbelâ’nın ‘aşkına

Şiirin beşinci bendinde şair, sabah yeline seslenir. “Ey sabah yeli, Allah’ın ars-

Sâkîyim ben sâkîyim Âl-i ‘Abâ’nın ‘aş-

lanı İmam Ali’ye var, hâlimi söyle; lutfet!

kına”

O Hüseyin’in matemi, elemli gözyaşımı

Şiirin dördüncü bendinde şair, matem

ırmak etti. Ehl-i Beyt olarak adlandırılan

çekenlere, yani İmam Hüseyin’in şehit edi-

Hz. Muhammed’in eşi Hatice, kızı Fatıma,

lişine üzülenlere ervah-ı ezelde yoldaş oldu-

amcaoğlu ve damadı Ali, torunları Hasan

ğunu söyler. Şah Hüseyin aşkına canlarını

ve Hüseyin’in mezarını ziyaret edip söyle,

feda edebileceklerini söyleyerek, kendisinin

hâlimi arz eyle. Karalar giyindim, matem ile

de âl-i aba aşkına saki olduğunu ifade eder.

elemleri çıkardım. Âl-i abanın aşkına ben sa-

“Matem çekenlere ruhlar yaratılmadan önce

kiyim. Al bu tası içiver Kerbelâ’nın aşkına.”

yol arkadaşı oldum. Bağrımız açık, gözü-

anlamına gelen dizeleri söyler/ yazar.
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“Ol hımâr kavm-i Yezîd’e olsun eyvâh
yâ İlâh
İtmediler şâh Hüseyn’e merhamet bîiştibâh
Anın içün câme-i mâtem geyindim tâs
başda külâh
Al bu tâsı eyle nûş gel Kerbelâ’nın ‘aşkına
Sâkîyim ben sâkîyim Âl-i ‘Abâ’nın ‘aşkına” (Güneş, 2000-II: 339)
Şiirin bitiriş (son) bendinde Allah’a
el açan şair, “hımâr kavm-i Yezid” olarak
adlandırdığı Yezit ve taraftarlarını eşeğe
benzeterek lânetler. Yezit’in merhametsiz
olduğunu, İmam Hüseyin’e de merhamet
etmediğini ifade eden şair, matem elbisesini bu sebeple giyindiğini söyler. Kavurucu
Kerbelâ çölünü düşünen şair, su tasını baştaki külâha benzetir. Son iki dizede okuyucularına/dinleyicilerine seslenen şair, kendisinin saki olduğunu, bu sakiliği de Hz. Peygamberin ailesi aşkına yaptığını söyleyerek,
Kerbelâ aşkına bu tastan su içmelerini ister.

Şiirin giriş (ilk) bendinde şair, teşhis sanatı yaparak, kendi gönlüne seslenir. Yine
Muharrem gelmiştir ve şair “ah” çekerek
Hz. Muhammed Mustafa’nın torununu olan
İmam Hüseyin’in Kerbelâ çölünde yaşadığı zulmü ve şehit edilişini düşünür. Zalim
Yezit’in deşt-i Kerbelâ’da (Kerbelâ çölünde)
susuz bıraktığı İmam Hüseyin, Hz. Peygamberin kızı olan Hz. Fatıma’nın evlâdıdır.
“Teşne” susamış anlamına gelir. “Teşne
koymak” ise susamış hâlde bırakmak demektir. İmam Hüseyin “sâlâr-ı evliyâ”, yani
evliyalar önderidir. Şair, bu vahşete duyulan üzüntüyü; “Giryâna saldı eyvâh ervâh-ı
enbiyâyı” diyerek, yani peygamberlerin
ruhlarının da ağlatıldığını söyleyerek ifade
etme yoluna gider. Allah’a el açan şair; “Yâ
Rab, meded; yetişdür imdâda Murtazâ’yı!”
diyerek, Allah’ın râzı olduğu (Murtaza)
İmam Ali’yi (Hz. Ali’nin ruhunu) imdada
yetiştirmesini diler. Çünkü Kerbelâ’nın şahı
olan İmam Hüseyin’i Yezitler çaresiz bırakmıştır.

6. Koydı Nâ-çâr Yezîdler Ol Şâh-ı
Kerbelâ’yı

“Hınzır-şıfat

“Ey dil yine Muharrem ah sıbt-ı
Mustafâ’yı

Rahm itmedi la‘înler evlâd-ı Mustafâya

O deşt-i Kerbelâ’da evlâd-ı Fâtımâ’yı

semâya

Çün teşne koydı zâlim sâlâr-ı evliyâyı

Hem nice Ehl-i Beyt’e zulm oldı bî-

Giryâna saldı eyvâh ervâh-ı enbiyâyı

nihâye

Yâ Rab, meded;
Murtazâ’yı

Yâ

Koydı

nâ-çâr

Kerbelâ’yı”

yetişdür

Yezîdler

imdâda

Şimir’le

ferzend-i

Murtazâ’ya

Ma‘sûmlarun

Rab,

figânı

meded;

çıkdı

o

yetişdür

dem

imdâda

Murtazâ’yı
ol

Şâh-ı

Koydı

nâ-çâr

Yezîdler

ol

Şâh-ı

Kerbelâ’yı”
15
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Şiirin ikinci bendinde, İmam Hüseyin’e
ve onun yanında bulunan masumlara uygulanan zulümler, bu zulümler sonucu
göğe yükselen figanlar anlatılmakta, “Hınzır sıfat” olarak adlandırılan Şimr ve taraf-

Âh itdi bunca zî-rûh mâtem-keş oldı her
bâr
İmdâda gel yetiş sen ey Şîr-i Hak firâk
var

tarları lânetlenmektedir. Burada zalimler

Yâ

ve mazlumlar olmak üzere iki taraftan söz

Murtazâ’yı

edilmektedir. Zalimler tarafından “Hınzır-

Koydı

şıfat Şimir”, “la’înler”, “Yezidler” sözleriyle
bahsedilirken; “ferzend-i Murtaza” (Murta-

Rab,

meded;

nâ-çâr

yetişdür

Yezîdler

imdâda
ol

Şâh-ı

Kerbelâ’yı”

za olan Hz. Ali’nin oğlu), “evlâd-ı Mustafa”,

Şiirin üçüncü bendinde İmam Hüseyin

“Ma’sûmlar”, “Ehl-i Beyt”, “Şâh-ı Kerbelâ”

övülmekte, onun başının kesilmesi üzerine

sözleriyle de mazlumlar ifade edilmektedir.

canlıların ah edip matem çektikleri anlatıl-

Zalimler zulmeden, acımayan, çaresiz bıra-

makta, yardıma koşması için İmam Ali’nin

kan lanetliler olarak anlatılırken; mazlum-

ruhuna seslenilmekte ve İmam Ali’yi yar-

lar ise zulme uğrayan, masum, figanı göğe

dıma yetiştirmesi için Allah’a dua edilmek-

yükselen, çaresiz kimseler olarak görülmek-

tedir. İmam Hüseyin’den söz edilirken “bir

tedir. Bu bentte geçen “ferzend-i Murta-

verd-i bâğ-ı cennet” (Cennet bağının bir

za” (Murtaza’nın oğlu), “evlâd-ı Mustafa”,

gülü), “genc-i sırr-ı Settâr” (günahları örten

“Ehl-i Beyt” (Hz. Muhammed’in eşi Hatice,

Allah’ın sırrının hazinesinin yoldaşı), “Şâh-ı

kızı Fatıma, amcaoğlu ve damadı Ali, torun-

Kerbelâ” gibi tamlamalar kullanılmaktadır.

ları Hasan ve Hüseyin’den oluşan beş kişi),

Ayrıca çocukluğunda dedesi Hz. Muham-

“Şâh-ı Kerbelâ” gibi tamlamalar doğrudan

med, annesi Hz. Fatıma ve babası İmam Ali

İmam Hüseyin’in kimliği ile ilgili sözler-

tarafından öpülen yanaklarından söz edilir-

dir. Şair ilk bendin son iki dizesinde olduğu
gibi bu bendin son iki dizesinde de Allah’a
yönelmekte; Allah’tan yardım dilemekte,
Murtaza’yı/İmam Ali’yi imdada yetiştirmesi için yalvarmaktadır. Şairin Allah’a el açıp
yardım dilemesinin sebebi, “Şâh-ı Kerbelâ”
olarak adlandırdığı İmam Hüseyin’in Yezitler tarafından çaresiz bırakılmasıdır.
“Bir verd-i bâğ-ı cennet hem-genc-i sırr-ı
Settâr

16

ken de “bûse-gâh-ı ceddi” (Ceddin öptüğü
yeri) tamlaması kullanılmaktadır. Başı kesilen İmam Hüseyin’in ataları tarafından
öpülen yanaklarının da kana boyandığı;
canlıların ah ettiği, her mevcudun matem
çektiği ifade edilmektedir. “Şîr-i Hak”, yani
Allah’ın arslanı olarak adlandırılan İmam
Ali’ye seslenen şair, İmam Hüseyin’in katledilişini “firâk var”, yani “ayrılık var” sözüyle haber vermekte ve “yardıma gel, yetiş!”

Vah bûse-gâh-ı ceddi boyandı kana

diye yalvarmaktadır. Şair, İmam Ali’den söz

izhâr

ederken “Murtaza” sözünü de kullanmakta-

2016 / Yıl: 6 Sayı: 11

anlamına gelir. Murtaza’yı/İmam Ali’yi

7. Nûr-ı ‘Âlem, Vah Hüseyn’im;
Nûr-ı Çeşm-i Murtazâ!

imdada yetiştirmesi için Allah’a yalvarmak-

“Safha-i sadrımda merbût nûr-ı ‘aşk-ı

dır. “Murtaza” sözü “Allah’ın razı olduğu”

tadır. Çünkü “Şâh-ı Kerbelâ” olarak adlandırdığı İmam Hüseyin, Yezitler tarafından
çaresiz bırakılmıştır.

Mustafâ
Levha-i dilde muhakkak mâtem-i Âl-i
‘Abâ

“Gel Hüznî bu hüzünle mâtemler
izdiyâd it

Nakş olupdur dilde şol vak‘a-i dil-sûz
Kerbelâ

Ol nûr-ı ‘ayn-ı Zehrâ yuya dîden murâd
it

Çeşmimi hûn kaddimi nûn eyledi bu
mâ-cerâ

Geldi, meded, Muharrem gey karalar

Başıma odlar şaçup kanlar dökem ben

mu‘tâd it

haşre tâ

Ol Şâh-ı Kerbelâ’nun yâ Rab rûhını şâd

Nûr-ı ‘âlem, vah Hüseyn’im; nûr-ı

it

çeşm-i Murtazâ!

Yâ

Rab,

meded;

yetişdür

imdâda

Murtazâ’yı
Koydı

nâ-çâr

Yakdı cânım, deldi bağrım; el-meded yâ
Rabbenâ!”

Yezîdler

ol

Şâh-ı

Kerbelâ’yı” (Güneş, 2000-II: 341)
Şiirin bitiriş (son) bendinde Yozgatlı Hüznî, kendisine seslenir. “Gel Hüznî,
hüzünle matemleri çoğalt. Yüzü çok beyaz ve parlak olduğu için “Zehra” denilen
Hz. Fatıma’nın gözünün nuru olan İmam
Hüseyin’i gözün/gözyaşların yıkasın; bunu
dile. Geldi Muharrem, bu ayda karalar giyinmeyi alışkanlık hâline getir. Kerbelâ şahı
olan İmam Hüseyin’in ruhunu şâd eyle!”
diye kendi kendine telkinde bulunur ve

Şiirin giriş bendinde şair, Kerbelâ olayından nasıl etkilendiğini anlatmaktadır. Buna
göre; Hz. Muhammed Mustafa’nın aşkının
nuru şairin başına bağlanmış. Gönül levhasında muhakkak âl-i abanın matemi vardır.
Gönül yakan Kerbelâ olayı gönülde nakşolmuş, iz bırakmıştır. Şairin gözü “hun”, boyu
“nun” olmuş; yani gözlerini kan eylemiş ve
boyunu nun gibi bükmüştür. Şair, kendisini
bu hâle koyan sebebi “mâ-cerâ” olarak adlandırmaktadır. Tevriyeli olarak kullanılan
macera sözü; “kumlu suyu emmek, sora
sora içmek” anlamına da gelmektedir. Bu-

“medet!” diye Allah’tan yardım diler. Tek-

rada şair, Kerbelâ’da susuz bırakılan İmam

rar Allah’a el açan şair; “Ey Allah’ım yardım

Hüseyin ve taraftarlarının, suyu kesilen de-

eyle, Murtaza’yı imdada yetiştir. Kerbelâ’nın

rede kalan çamuru bile emerek susuzluk-

şahı olan İmam Hüseyin’i Yezitler çaresiz

larını gidermeye çalıştıklarını anlatmaya

bıraktı.” diye Allah’a yalvarır.

çalışmaktadır. Fırat’tan ayrılan bir derenin
17
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suyu Yezit taraftarlarınca kesildikten son-

çokluğunu ifade etmek için de “dâmenim

ra ihtiyaçlarını karşılayacak su bulamayan

bahr-i sefîd” sözünü kullanır. Bu söz ise

İmam Hüseyin ve kafilesindekiler gerçekten

“kenarım Akdeniz” anlamına gelir. Şairi

de susuz bırakılmışlardır. Burada mübalağa

bu benzetmelere yönlendiren asıl sebep ise,

sanatı da yapan şair, gözyaşlarıyla ıslanan

Kerbelâ’nın Fırat nehrine ve Akdeniz’e ya-

toprakları

susuzlukları-

kın oluşudur. Mübalağa sanatını sürdüren

nı giderdiklerini de ifade etmektedir. “Bu

şair, İmam Hüseyin’in şehit edilişinin ma-

kumlu suyu sora sora içmek gözümü hun,

temi sonucu ettiği ahın da göğün yedinci

boyumu nun eyledi.” diyen şair, haşre ka-

katına eriştiğini söyler. Bu ahını ve mate-

dar başına ateşler saçma ve kanlı gözyaşları

mini “Mâtem-i âh-ı firâkım” sözleriyle ifa-

emerek/sorarak

dökme arzusundadır. Çünkü âlemin nuru,
Murtaza’nın gözünün nuru Hüseyin’in şehit edilişine üzülen şairin canı yanmış, bağrı delinmiştir. “Vah!” diye üzülen şair, “ey
Allah’ım yardım eyle!” diyerek Allah’a yalvarır.

de eder. Yüreği yanan şairin ağzından “ah”
olarak çıkan kara dumanların yedi kat göğe
kadar ulaşması imgesi, şehit edilen İmam
Hüseyin’den ayrılmanın üzüntüsünün ne
kadar büyük olduğunu ortaya koymaktadır.
Bu bendin ilk iki dizesinde bu duygu ve dü-

“Gözlerim seyl-i Furât’dur dâmenim

şünceleri dile getiren şair, Yezit’e yönelerek;

bahr-i sefîd

“Ehl-i Beyt masumlarına zulmünü arttıran

Mâtem-i âh-ı firâkım sidreye oldı resîd

hain Yezit, niçin tertemiz kanı yerlere dök-

Ma‘sûmân-ı Ehl-i Beyt’e zulmin eyleyüp mezîd

tün?” diye hesap sorar. Hz. Muhammed’in
eşi Hatice, kızı Fatıma, amcaoğlu ve damadı
Ali, torunları Hasan ve Hüseyin’den oluşan

Hûn-ı pâkin yerlere dökdün niçün hâ’in

beş kişiye “Ehl-i Beyt” adı verilir. Yezit’in

Yezîd

İmam Hüseyin ve taraftarlarına zulmetme-

Zulmet-i cehlüni ‘arşun nûrına itdün

si, Ehl-i Beyt masumlarına zulmetme ola-

sedîd

rak görülür. “Zulmet-i cehlüni” ve “arşun

Nûr-ı ‘âlem, vah Hüseyn’im; nûr-ı
çeşm-i Murtazâ!
Yakdı cânım, deldi bağrım; el-meded yâ
Rabbenâ!”

nûrına” sözlerini bir arada kullanarak tezat
sanatından yararlanan şair; “Cehalet zulmetini (karanlığını/ zulümlerini) arşın nuruna
karşı doğru kabul ettin/ tercih ettin.” sözleriyle Yezit’e seslenmeyi sürdürür. Âlemin

Şiirin bu bendinde şair, Kerbelâ ile bü-

nuru, Murtaza’nın gözünün nuru olan İmam

tünleşir ve Yezit’ten hesap sorar. Buna göre

Hüseyin’in şehit edilişi şairin canını yakmış,

şair gözlerinden akan gözyaşını Fırat seline

bağrını delmiştir. Canı yanan, bağrı delinen

benzetir. Burada mübalağa sanatı yapan

şair “vah!” diye üzülür ve “ey Allah’ım yar-

şair, gözlerinden yere akan gözyaşlarının

dım eyle!” diyerek Allah’a yalvarır.
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“Arz u eflâk mâtem içün cümle geydi

“Bir muhibb-i hânedânım derd ile ol-

karayı

dum deli

Sîne-i

dil-sûza

açdun

sad-hezârân

La‘net-i sengi Yezîd’e atmadan çekmem

yâreyi

eli

Dayayup gerdân-ı pâke hançer-i hûn-

Kaddimi dâl, dillerim lâl itdi giryânım,

hâreyi
Şimr-i mel‘ûn neyledün ol sıbta-i mehpâreyi
Kisve-i mâtemde koydun ben gibi bîçâreyi
Nûr-ı ‘âlem, vah Hüseyn’im; nûr-ı
çeşm-i Murtazâ!
Yakdı cânım, deldi bağrım; el-meded yâ
Rabbenâ!”
Üçüncü bentte yerin, göğün matem için

belî!
Tende takat kalmadı hiç sen meded kıl
ya ‘Alî
Akıdayım dîdeden ben haşre dek mâtem
seli
Nûr-ı ‘âlem, vah Hüseyn’im; nûr-ı
çeşm-i Murtazâ!
Yakdı cânım, deldi bağrım; el-meded yâ
Rabbenâ!”

bütünüyle kara giyindiği anlatılır. Ayrılık

Kendisini İmam Peygamber hanedanı-

ateşiyle tutuşan gönlün içinde yüzbinlerce

nın bir muhibbi/dostu olarak tanıtan şair,

yara açıldığını söyleyen şair, bunun mü-

İmam Hüseyin’in şehit edilmesinin derdiy-

sebbibi olarak Şimr-i melunu görür. Çünkü

le deli olduğunu söyler. Yezit’e lânet yağ-

Şimr-i melun, İmam Hüseyin’in temiz boy-

dıran şair, “La‘net-i sengi Yezîd’e atmadan

nuna hançeri hunharca dayamış ve başını

çekmem eli” diyerek; lâneti, lânet taşını (?)

kesmiştir. İmam Hüseyin’den, “ol sıbta-i
meh-pâre” olarak söz eden şair, “o ay parçası
torunu neyledin?” diyerek Şimr-i melundan
hesap sorar. “Kisve-i mâtemde koydun ben
gibi bî-çâreyi/Benim gibi çaresize matem
elbisesi giyindirdin.” sözleriyle de, mateme
sebep olan kişinin de Şimr-i melun olduğunu söyler. Çünkü Murtaza’nın gözünün
nuru, âlemin nuru olan İmam Hüseyin’in

Yezit’e atmadan el çekmeyeceğini ifade eder.
“Kaddimi dâl, dillerim lâl itdi; giryânım
belî” dizesinde şair; “İmam Hüseyin’in şehit edilişi boyumu dal, dillerimi lâl eyledi.
Yani belim büküldü, dilim konuşamaz hâle
geldi. Ben de bu sebeple ağlıyorum, evet!”
demektedir. Burada geçen “lâl” sözü aynı
zamanda kırmızı renkli lâl taşını da akla

başını kesen lanetli kişi Şimr’dir. Bu sebeple,

getirmektedir. Kelimenin bu anlamı düşü-

bütün İmam Hüseyin taraftarları gibi şairin

nüldüğünde, şairin sözünü “ağlayan gözle-

de canı yanar ve bağrı delinir. “Vah!” diye

rimden, yani kanlı gözyaşlarımdan kırmızı

üzülen şair de “ey Allah’ım yardım eyle!”

lâl taşı meydana geldi” şeklinde anlamak

diyerek Allah’a yalvarır.

da mümkündür. “Belî” sözü de “evet” an19
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lamına gelen, tasdik edici/doğrulayıcı bir

Şair bu şiirde “Hüznî” mahlasını tev-

kelimedir. “Kaddin dal olması” sözüyle bir

riyeli olarak kullanır. “Hüznî” hüzne men-

arada düşünülünce “belî” sözü “beli” olarak

sup, hüzne ait anlamlarına gelir. “Hüzün”

da okunabilir. Böylelikle belin “dal” harfi

kelimesi “gam”, “keder”, “sıkıntı” kelime-

gibi büküldüğü anlamı da ortaya çıkar. Beli

leriyle eş anlamlı olup “gönül üzgünlüğü”

bükülen, dili lâl olan şair, tende hiç güç kal-

anlamı da taşır. “Hüznî”, “hüznüm”, “ha-

madığını söyler. Bu sözlerle şairin durumu

zan”, “hüzn”, “hüzn it-“, “kalb-i hazîn”,

anlatılıyor gibi görünse de aslında İmam

“hüzne aşiyan ol-“, “bâd-ı hazan” kelimele-

Hüseyin’in ve taraftarlarının şehit edilişleri

ri aynı bentte kullanılması hem hüznün bü-

gözler önüne sergilenmektedir. İmam Ali’ye

yüklüğünü vurgulamakta hem de “zalim”,

“sen yardım eyle ey Ali!” diye seslenen şair,

“zerre”, “Murtaza” kelimeleriyle bir arada

mahşere kadar gözden matem seli akıtacağı-

düşünüldüğünde ortaya çıkan ”z” sesleri

nı ifade eder. Şairi mateme sürükleyen sebep

ciğerin susuzluktan nasıl yandığını hisset-

İmam Hüseyin’in şehit edilişidir. İmam Hü-

tirmektedir. Ayrıca Kerbelâ vahşeti H. 61

seyin, Murtaza’nın gözünün nuru, âlemin
nurudur. İmam Hüseyin’in şehit edilişinden
etkilenen şairin canı yanar ve bağrı delinir.
“Vah!” diye üzülen şair de “ey Allah’ım yardım eyle!” diyerek Allah’a yalvarır.

ayına denk gelmektedir. Yani bu hazin
olay hazan (sonbahar) mevsiminde meydana gelmiştir. Şiirde, büyük bir ustalıkla bu
bilgi de aktarılmaktadır. Şiirin bitiriş (son)

“Hüznî hüznüm-çün hazân hüzn ile

bendinde yer alan dizeleri nesre çevirmek

hüzn itsün hemân

istersek şöyle bir ifade ortaya çıkar: Hüznî,

Kan döker kalb-i hazînim oldı hüzne

hüznüm sonbahar hüznüyle hüzünlensin

âşiyân

hemen. Hüzne yuva olan hüzünlü kalbim/

Yâ ne zâlimdür ki şâha virmedi zerre
âmân

kalp hazinem kan döker, ağlar. Yezit ise
öyle zalimdir ki şaha zerrece aman vermedi. Temiz cismin nur cemalini hazan rüzgârı

Cism-i pâkin nûr cemâlin mahv idüp

mahv eyledi. Ölüm kadehinden içip birden

bâd-ı hazân

bire fenadan (fani ve fena/ kötü dünyadan)

Câm-ı mevti nûş idüp gitdi fenadan nâ-

gitti. Murtaza’nın gözünün nuru, âlemin

gehân

nuru Hüseyin’im, vah! Canımı yaktı, bağrı-

Nûr-ı ‘âlem, vah Hüseyn’im; nûr-ı
çeşm-i Murtazâ!
Yakdı cânım, deldi bağrım; el-meded yâ
Rabbenâ!” (Güneş, 2000-II: 344)
20
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SONUÇ
Tarihte meydana gelen Kerbelâ olayının bazı yönleriyle Yozgatlı Hüznî’nin şiirlerinde de dile getirildiği görülmektedir.
Kerbelâ’da yaşanan bazı olaylara telmihte
bulunan şair, çeşitli edebiyat sanatlarından
da yararlanarak tarihî gerçekleri anlatma
yoluna gider. Özellikle de İmam Hüseyin
ve taraftarlarının susuz bırakıldıkları sık sık
vurgulanır. Şair, Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da
şehit edilmesinin derdiyle dolu olup bu
derdin etkisiyle sürekli gözyaşı döker. Gözyaşları derya gibidir. Bu dert yüzünden beli
bükülmüştür. İmam Hüseyin’in vahşice katledilişi sebebiyle matem tutulur ve kâtiller
lânetlenir. Lânetlenenler arasında Yezit,
Mervan, Şimr’in adları öne çıkar. İmam
Hüseyin kızıl kana boyanmıştır. Muharrem
ayının onunda derin bir matem vardır. Gönüller yangından küle döner. Pervanenin
ateşe koşması gibi İmam Hüseyin’i sevenler
de Kerbelâ derdiyle tutuşur. Ehl-i Beyt sevgisi dile getirilir. Eflâtun’un da, Lokman’ın
da Kerbelâ derdine çare bulamadığı ifade
edilir. Kerbelâ olayı “Vak‘ a-i dil-sûzın”
(gönül yakan olay) olarak adlandırılırken
Kerbelâ’dan da “Deşt-i Kerbelâ” (Kerbelâ
çölü) olarak söz edilir. Kerbelâ olayı H. 61

ciğerin kebap gibi pişmesi, “zulmet-i cehl”
(cehlin zulmeti), “Ma‘sûmân-ı Ehl-i Beyt’e
zulmin eyleyüp mezîd” (“Ehl-i Beyt masumlarına zulmünü arttıran), “Ehl-i Beyt’e zulm
oldı bî-nihâye” (“Ehl-i Beyt’e sonsuz zulüm
oldu), “lâ-yu‘ad zulm it-” (sayısız zulmet-),
“zalâm-ı tîre-i kavm-i şerâr” (Yaramazlık kavminin atış yerinin zulmeti), “dert,”
“su”, “sâki”, “medet”, “ölüm”, “yardım”,
“dert”, “nâlân”, “gam”, “giryân”, “efgân”,
“gözyaşı” gibi sözlerle Kerbelâ’daki zulüm
sergilenir. Kerbelâ’da meydana gelen kanlı
olaylar üzerine Muharrem’de matem tutulur. “kisve-i mâtem giyin-” (matem elbisesi giyin-), “câme-i mâtem giyin-” (matem
elbisesi giyin-), “mâtemi cûy it-” (matemi
ırmak etti/ ırmak gibi gözyaşı döktürdü), “mâtemler izdiyâd it-” (matemleri çoğalt), “karalar giyin-”, “mâtem içre koy-”,
“mâtem-i âh-ı firâk” (ayrılık ahının matemi),
“mâtem-i âl-i abâ” (Hz. Peygamberin ailesi
için çekilen matem), “mâtem seli”, “mâtemkeş” (matem çeken), “mâtem-keşân” (matem çekenler), “gözyaşı”, “hüzün”, “nâlân”,
“gam”, “giryân”, “efgân” gibi kelime ve
tamlamalarla da başta İmam Hüseyin olmak
üzere Kerbelâ şehitlerinin ardından tutulan
mâtem dile getirilir.

yılının Muharrem ayında / M. 680 yılının

Ma‘den-i hilm ü hayâ” (Yumuşak huy-

Ekim ayında, yani sonbahar mevsiminde

luluk ve haya/ utanma madeni), “melce’-i

olduğu için “hazan” ve “hüzün” kelimele-

mîr ü gedâ” (bey ve kölenin sığınağı), “Şâh-ı

rine de yer verilir. İmam Hüseyin ve kafile-

Kerbelâ” (Kerbelâ şahı), “şâh”, “pâdişâh”,

sindekiler susuz bırakıldıkları için “zümre-i

şehriyâr

‘atşân” (susamışlar zümresi) ve “teşne” (su-

(Kerbelâ şehidi), “teşne” (susamış) sözleriyle

samış) sözleriyle de anılır. Canın yanması,

de anılan İmam Hüseyin’den bahsedilirken

(padişah),

“şehîd-i

Kerbelâ”
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Hz. Muhammed’in torunu, Hz. Fatıma’nın

bâğ-ı cennet” (Cennet bağının bir gülü) gibi

ve İmam Ali’nin oğlu olduğu özellikle

sözler bile İmam Hüseyin’in peygamber to-

dile getirilir. Ayrıca ehl-i beyt ve âl-i abâ

runu oluşuyla ilgilidir. İmam Ali’nin oğlu

sözleriyle de Hz. Muhammed’in ailesin-

olduğu ise daha çok “ferzend-i Murtaza”

den olduğu vurgulanır. Sözgelimi “hafîd-i

(Murtaza’nın oğlu), “nûr-ı ‘ayn-ı Murtazâ”

fahr-ı ‘âlem” (âlemin övüncünün torunu),

(Murtaza’nın gözünün nuru), “nûr-ı çeşm-i

“sıbta-i Peygamber” (peygamber torunu),

Murtazâ” (Murtaza’nın gözünün nuru) gibi

“Kurretü’l-‘ayn-ı Resûl-i Kibriyâ” (Resûl-i

tamlamalarla ifade edilir. İmam Ali de daha

Kibriya’nın gözünün nuru), “sıbt-ı Mustafâ”

çok “Şîr-i Hak” (Allah’ın arslanı) ve “Murta-

(Mustafa’nın torunu), “sıbta-i meh-pâre”

za” (Allah’ın razı olduğu) sözleriyle anılır.

(ay parçası torun), “evlâd-ı Mustafa” gibi
tamlamalarda Hz. Muhammed’in torunu olduğu ifade edilir. “Ehl-i Beyt”, “Ma‘sûmân-ı
Ehl-i Beyt” (Ehl-i Beyt’in masumları),
“Âl-i ‘Abâ”, “fu’âd-ı Hazret-i Peygamber-i
Rabbu’l-Va‘îd” (Cehennem’i haber veren
Rabb’in Hz. Peygamberinin gönlü), “genc-i
sırr-ı Settâr” (günahları örten Allah’ın sırrının hazinesinin yoldaşı), “mahrem-i sırr-ı
hüviyyet” gibi tamlamalar da yine İmam
Hüseyin’in peygamber torunu oluşuyla ilgili sözlerdir. Yine “kıt‘a-ı nûru’l-Betûl şol
Fâtıma Hayru’n-nisâ” (Kadınların hayırlısı

Yezit ve Yezit taraftarları için; “kavm-i
eşkıya” (eşkıya kavmi), “gürûh-ı zâlimân”
(zalimler gürühu), “kavm-i Yezîdân” (Yezitler kavmi), “hımâr kavm-i Yezîd”, “re’îs-i
müşrikân” (müşriklerin reisi), “kavm-i şerâr”
(yaramazlık kavmi), “Yezîdân-ı himâr” (eşek
Yezitler), “dehr-i dûnun ebteri” (dünyanın
sonsuz olduğuna inanan soysuz), “zulmet-i
cehl” (cehlin zulümleri), zâlim”, “hâ’in”,
“la’înler” (lânetliler), “Hıznır-sıfat Şimir”,
“Şimr-i mel‘ûn” (Lânetli Şimr/ Şemr) gibi
sözler kullanılır.

Hz. Fatıma’nın nurunun parçası), “evlâd-ı

Sonuç olarak, Kerbelâ olayının, Yoz-

Fâtımâ” (Fatıma’nın evlâdı), nûr-ı ‘ayn-ı

gatlı Hüznî’nin divanlarında yer alan beş

Zehrâ (“Zehra” denilen Hz. Fatıma’nın

şiirde tarihî gerçeklere uygun olarak işlen-

gözünün nuru) gibi tamlamalar da İmam

diği anlaşılmaktadır. Camilerde imamlık da

Hüseyin’in Hz. Fatıma’nın oğlu, yani Hz.

yapmış olan Hüznî’nin incelenen bu şiirleri,

Peygamberin torunu olduğunu bildiren

Kerbelâ olayının yalnızca Alevî Türkleri de-

sözlerdir. İmam Hüseyin’in kanlar içinde

ğil, Sünnî Türkleri de derinden etkilediğini

kalan yanaklarından söz edilirken kulla-

göstermektedir.

nılan “bûse-gâh-ı ceddi” (Ceddin öptüğü
yeri, yanağı) sözünde de Hz. Muhammed’in
İmam Hüseyin’i öpüp koklamasına bir telmih vardır. Hatta “nûr-ı ‘âlem”, “‘arşun
nûrı”, “cism-i pâk”, “nûr cemâl”, “bir verd-i
22
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OSMANLI DEVLETİ’NDE ALEVÎ SÖZCÜĞÜNÜN
KULLANIMINA DAİR BAZI DEĞERLENDİRMELER
SOME CONSIDERATIONS ON USAGE OF THE WORD
ALAWITE AT OTTOMAN STATE
Sadullah GÜLTEN1

rından anlaşılmaktadır. Bu çalışmada tahrir,
mühimme ve vakfiye defterlerinde tespit
edilen Alevî sözcüğünden hareketle onların

ÖZ
Hz. Ali’nin soyundan gelenler için kullanılan Alevî ismi hilafet mücadelesi sırasında Hz. Ali taraftarları için kullanılmıştır.
Zamanla Hz. Ali soyu ile hiçbir ilgisi olamayan, fakat hareketlerine nüfuz ve yaygınlık
kazandırmak isteyen gruplar da kendileri

kendilerini çok erken bir tarihten itibaren
Alevî olarak tanımladıklarına dair bazı tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hz. Ali, Kızılbaş,
Alevî, Çepni, Rum Eyaleti.

ABSTRACT

için Alevî nisbesini kullanmışlardır. Hz.

The name Alewite which means the

Ali’ye bağlılığı ile bilinen Anadolu Alevîleri

people who are decended from Ali has been

de bu cümledendir. Osmanlı döneminde Kı-

used to describe Ali supporters during the

zılbaş ismiyle maruf bu grupların kelimenin

caliphate struggles. In time, some groups

asi dinsiz gibi küçültücü bir anlam taşıması

who has no relationship with Ali named

nedeniyle XIX. yüzyıldan itibaren Kızılbaş

themselves as Alawite to gain their move-

ismini terk ederek Alevî ismini kullanmaya

ments legitimacy, prestige and pervasion.

başladıkları kabul edilmektedir. Fakat onla-

Anatolian Alawites who are known for their

rın Hz. Ali ile ilgili inançlara sahip olmasın-

adherence to Ali are from those groups. It

dan dolayı, her ne kadar yaygın olmasa da,

is accepted that those groups named them-

XV. ve XVI. yüzyıllardan itibaren kendileri

selves as Alawite instead of Qizilbas starting

için Alevî ismini kullandıkları arşiv kayıtla-

from XIXth century because the name Qizil-

Makale geliş tarihi: 16.04.2016 • Makale kabul tarihi: 30.04.2016
1 Doç. Dr., Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
Tarih Bölümü.

bas contained pejorative sub-meanings like
profane and rebellious. But it is understood
from some archival sources that they named
27
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themselves as Alawite, for their beliefs con-

gınlık kazandırmak amacıyla kendilerini

nected to Ali, back to XV and XVI centuries

Alevîliğe nispet etmişlerdir. Günümüzde

even if it was not prevalent. In this study we

asıl Alevîler olarak tanınan iki itikadî mez-

tried to make some considerations and de-

hep vardır ki, bunlardan biri bugün genel-

terminations about early usage of the name

likle Lübnan, Suriye ve Türkiye’de varlığını

Alawite according to “tahrir”, “muhimme”

sürdüren Nusayrîlik, diğeri ise XIII. yüzyıl-

and “waqfiyye” registrations.

da ortaya çıkan ve XVI. yüzyılda Safevî pro-

th

th

Keywords: Ali, Qizilbas, Alawite, Chepni, Anatolia.

pagandası ile gelişen Kızılbaşlık’tır (Ocak,
1989: 364-368).
Kızılbaş ismi Safevî Devleti’nin kuru-

GİRİŞ

cusu Şah İsmail’in babası ve Erdebil tekke-

Alevî kelimesi Hz. Ali’nin adından î ta-

si şeyhi Haydar’ın her biri bir imamı temsil

kısıyla türetilmiş bir sıfattır. Buradaki î ta-

eden 12 dilimli kızıl taç giymesi, kızıl sarık

kısı aidiyet bildirir ve eklendiği isimle ilgili

sarınması, müritlerine de derecelerine göre

anlamına gelir. Buradan hareketle Alevî sı-

aynı tacı sarıklı ve sarıksız giydirmesi so-

fatı, Ali ile ilgili anlamına gelen kişi ya da

nucunda ortaya çıkmıştır (Gölpınarlı, 1977:

kavramları ifade etmek için kullanılmıştır.

789). Başlangıçta siyasî bir mahiyet taşıyan

Arapça ( )ﻉ ﻝ ﻱharflerinden oluşan Ali is-

bu isim ilk Safevîlerin dinî propagandaları

mine aidiyet takısı olan ye ( )ﻱgetirildiği za-

sonucunda, özde On İki İmam inancına bağ-

man ismin sonundaki ye ( )ﻱünlüsü, vav ()ﻭ

lı kalmakla birlikte tecelli (Tanrı’nın insan

ünsüzüne dönüşür. Lam ( )ﻝharfinden sonra

suretinde görünmesi), tenâsüh (ruh göçü)

ünsüz bir harf geldiği için ise lam burada le

ve mazhar-ullah (Allah’ın beşer suretinde

diye okunur ve Alevî kelimesi ortaya çıkar.

tecellisi) yani Ali’nin bedenleşmesi olarak

Bunun Arap harfleriyle yazılımı ayn, lam,

algılanan Safevî hükümdarına tapınış ile

vav, ye ( )ﻱﻭﻝﻉbiçimindedir (Savaşçı, 2004:

birleşerek aşırı Şiiliğin bütün ayırıcı biçimle-

19). Kelimenin çoğul şekli ise Alevîyye ve

rini ortaya koyan Türkmen Şiilik biçiminin

Alevîyyün’dur. Alevî ismi esasen Hz. Ali so-

adı olmuştur. Şeyh Haydar’ın taraftarlarını

yundan gelenler manasını ihtiva etmekle be-

içine alan bu terim, Şah İsmail’in yoğun pro-

raber siyasî, tasavvufî ve itikadî anlamlarda

pagandası sonucunda, bütün Safevî taraftar-

da kullanılmıştır. Özellikle Emevî ve Abbasî

larını kapsayan çok geniş bir sosyal tabanı

dönemlerinde iktidara karşı Hz. Ali soyuna

nitelemek için kullanılmıştır. XVI. yüzyıldan

mensup çevrelerde meydana gelen hareket-

itibaren başlayan Osmanlı-Safevî mücadele-

lerde Alevî nisbesi kendini göstermiş, bazen

si sırasında Osmanlılar, Kızılbaş ismini dev-

de Hz. Ali soyu ile hiçbir bağı bulunmayan

let muhalifi ve isyancı zümreler manasında

çevreler, sadece hareketlerine nüfuz ve yay-

kullanmış, zamanla buna dinî bir boyut ek-
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lenerek zındık, rafizî ve mülhid deyimleri ile

ilgili değerlendirmeler ve tartışmalar ilerle-

onları sapık, yoldan çıkmış ve inkârcı olarak

yen sayfalarda yer anlaktadır. Diğer taraftan

tanımlamışlardır. Zamanla “asi dinsiz” gibi

Alevî isminin ancak XIX. yüzyılda yaygın-

küçültücü bir anlam kazanan sözcük, XIX.

lık kazanması, Osmanlı Devleti’nin onlara

yüzyılda yerini Alevî sözcüğüne bırakmıştır

karşı tutumuyla ilgili olmalıdır. Anlaşıldığı

(Melikoff, 1994: 54-55).

kadarıyla, devlet zorunlu durumlar dışında

Yazılı kaynakların yetersizliği yüzünden, kendi kaynaklarından hareketle Alevî
isminin hangi tarihten itibaren kullanıldığını tespit etmek mümkün görünmemektedir.
İrene Melikoff da aynı kanaatte olup belirtti-

Kızılbaşları tanımlamak için Alevî kelimesini kullanmaktan kaçınmıştır. Bunun sebebi ise onları Hz. Ali soyundan gelenlerden
ayırmak olmalıdır. Nitekim vakfiyelerde
Hz. Ali soyundan geldiği anlaşılan pek çok

ğine göre eski kaynaklarda ve Şah İsmail’in

kişinin Alevî nisbesiyle kaydedilmiş olması3

divanında Alevî kelimesi geçmez (Melikoff,

bu iddiayı kuvvetlendirmektedir. Öte yan-

1994: 54-55). Fakat bu durum XIX. yüzyıldan

dan Alevî isminin yaygınlık kazanmasında

önce Kızılbaşların kendileri için Alevî ismini

da, onları merkeze yaklaştırmayı amaçlayan

kullanmadıkları anlamına gelmez. Zira Pir

devletin etkisinin olduğuna dair iddialar

Sultan Abdal ile Kul Himmet’in şiirlerinde

mevcuttur (Dressler, 2016: 3).

Alevî sözcüğü geçmektedir (Dressler, 2008:
93).2 Dahası XV. ve XVI. yüzyıla ait Osmanlı
belgelerinde Kızılbaşların kendilerini Alevî

Çepniler ve Ordu Nam-ı Diğer
Alevî

olarak tanımladıklarını gösteren bazı açık

24 Oğuz boyundan biri olan Çepnile-

kayıtlara rastlanılmaktadır. Her ne kadar

rin önemli bir kısmı Malazgirt Savaş’ından

bahsedilen belgelerin sayısı mahdut ise de,

sonra Anadolu’ya gelerek muhtelif yerle-

bunlar erken tarihlerden itibaren Kızılbaşla-

re dağılmışlar, önemli bir kesimi ise yoğun

rın kendilerini tanımlamak için Alevî ismini

bir şekilde Karadeniz bölgesine yerleşmiş-

kullandıklarını göstermeye kâfidir. Bununla

tir. Onların Anadolu’nun iskânında oyna-

2 Pir Sultan Abdal
Pir Sultan çağırır Hint’te Yemen’de
Dolaştırsam seni sahip zamanda
İradet getirdim ikrar imanda
Hüseyni’yim, Alevi’yim ne dersin
Kul Himmet
Cümle bir mürşide demişler belî
Tesbihleri Allah Muhammed Ali,
Meşrebi Huseynî ismi Alevî
Muhammed Ali’ye çıkar yolları

dıkları rolün yanında Anadolu’nun dinî
yapısında da etkili oldukları anlaşılmaktadır. Nitekim Babaî isyanına katılmalarının
(Ocak, 2000: 131) yanı sıra Bektaşî tarikatının kurucusu Hacı Bektaş Veli’nin Çepnilerin yaşadığı Sulucakarahöyük’e yerleşmesi
3 Hz. Ali soyundan olduğu anlaşılan kişilerin Alevî
olarak kaydedildiğini gösteren örneklerden bazıları
için bkz. VD nr. 730, 65/37; VD nr. 743, 33/9.
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(Vilayetnâme, 1958: 26), Türkmenlerin ha-

çıkış süreçleriyle benzerlik göstermektedir.

yatında Hacı Bektaş’tan sonra en etkili isim

Her biri bir aşiret lideri olan bu dervişlerin

olan Sarı Saltık’ın, Çepni beylerinden olması

soyundan gelenler veya etrafında bulunup

(Köprülü, 1925: 66) oldukça dikkat çekicidir.

da sonradan Anadolu’nun muhtelif yerleri-

Hacı Bektaş’ın Çepnilerin arasına katılması

ne dağılanlar, onların adına Alevî Ocakla-

muhtemelen bilinçli bir tercihti. Belki de bu

rını tesis etmişlerdir. Bu bakımdan Güvenç

yüzden o, en önemli müritlerinden biri olan

Abdal’ın bölgede yaşayıp yaşamadığı veya

Güvenç Abdal’ı Karadeniz Çepnilerini irşat

bölgenin Türkleşmesi ve İslamlaşması husu-

etmekle görevlendirmişti.

sundaki rolü hakkında yapılan tartışmaları,

Günümüzde Ordu yöresinde Güvenç
Abdal ismiyle anılan bir Alevî Ocağı’nın bulunması Vilayetnâme’de geçen bu satırların

bölgenin Alevîliğini ya da Sünniliğini ispat
etmenin dışında günümüzdeki realiteyi anlama noktasında sürdürmek gerekir.5

tarihî zeminini göstermektedir. Vilayetnâme

Trabzonlu Mehmet Aşık da bölge-

dışında, arşiv belgelerinde Güvenç Abdal’ın

deki Çepnilerin Rafizî (Alevî) oldukları

bölgede yaşadığını gösteren açık bir bilginin

ve İran şahlarını mabut gibi tanıdıklarını

bulunmaması bazı tartışmaları beraberin-

belirtmektedir.6 Bölgeye ait tahrir defterle-

de getirmektedir. Ordu’da Güvenç Abdal

rinde de onlardan bazılarının Safevî tarafta-

isimli bir Alevî Ocağı’nın bulunması onun

rı olduğu yönünde pek çok bilgi mevcuttur.

veya soyundan gelenlerin ya da etrafındaki

Trabzon tahrir defterlerinde 13 kişinin Kızıl-

müritlerden bir kısmının bölgede faaliyet-

baş olarak kaydedilmesi bazı araştırmacılar

te bulunduğunu göstermektedir. Nitekim

tarafından bölgenin genel itibariyle Sünni

Silifke’de Şeyh Güvenç isimli bir cemaatin

olduğuna dair bir işaret şeklinde yorumla-

bulunması,4 onun da diğer pek çok hetere-

mıştır (Bostan, 2002: 311). Fakat tahrir def-

doks derviş gibi, bir cemaat lideri olabilece-

terlerinin esas olarak iktisadî yapıyı ilgilen-

ği anlamına gelmektedir. Yine 1486 tarihli

diren konuları ihtiva ettiği, bu gibi sosyal

Çepni kazası tahririnde, bölgede yaşayan

meselelere dair bilgilerin ise mali yapıyı

bir kişinin Bektaşî olarak kaydedilmiş olma-

ilgilendiren hususlar söz konusu olduğu

sı (Bostan, 2002: 302), Bektaşîliğin bölgede

zaman verildiği hatırda tutulmalıdır. Tahrir

yayılmaya başladığını göstermektedir. Bu

lerin adını alan Alevî Ocaklarının ortaya

5 Bu hususla ilgili tartışmalar hakkında bkz. Mehmet
Fatsa, “Çepnilerin Dinî Mensubiyeti ve Kürtün’de Bir
Tekke: Güvenç Abdal Meselesi,” Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Yıl 2012, S. 13; .Coşkun Kökel, Güvenç Abdal Ocaklıları Tarihsel Süreç, C. I, İstanbul 2013; Veli
Saltık, Çepniler ve Güvenç Abdal Ocağı, Ankara 2016.

4 BOA TD, nr. 387, s. 275.

6 Mehmet Âşık, Menâzirü’l Avâlim’den naklen Hanifi
Bostan, a.g.e., s. 363.

bağlamda Güvenç Abdal Ocağı’nın kurulması da Baba Mansur, Şeyh Çoban, Uryan
Hızır, Sarı Saltık, Dede Karkın gibi derviş-
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defterlerinin bölgedeki Kızılbaşlarla ilgili

tarafına doğru meydana gelen göçün hem

verdiği bilgileri bu çerçevede değerlendir-

süreç olarak uzun hem de yoğun bir şekil-

mek gerekmektedir. Yoksa bu yöndeki bil-

de yaşandığı ifade edilebilir. Bu bağlamda

gilerin mahdut olması bölgedeki Kızılbaş-

tahrir defterinde onların Safevîlere “zaruri

ların azlığı ya da çokluğu ile ilgili değildir.

itaat ettikleri” yönünde verilen bilgiyi ihti-

Nitekim 1515 tarihli Trabzon tahrir defter-

yatla karşılamak gerekmektedir. Mühimme

lerinde Kızılbaşlarla ilgili “Bundan evvel

kaydında yer almayan bu ibarenin tahrir

Kızılbaş gaflet ile gelip, Kürtün vilâyetine

defterlerinde yer almasının sebebi, Feridun

girip reaya zaruri itaat edip bile gittikleri se-

Emecen’in de haklı olarak vurguladığı gibi,

bepten mülkleri ve esbabları satıldıktan son-

bölgenin

ra yine vatanlarına gelip mülkleri kendilere

sağlamak ve Kızılbaş taraftarı olan kimseleri

emr olunmuş idi. Şol reaya ki gelip mülküne

yeniden kazanmaktır (Emecen, 2001: 77-78).

mutasarrıf oldu hoş ve illa gelmeyen reaya-

Bu durum bölgedeki Kızılbaşların sayısının

nın ve gelip mülküne mutasarrıf olmayan

hiç de azımsanmayacak derecede olduğunu

reayanın mülklerine her kim mutasarrıf ise

göstermektedir.

bennak resmin ve öşrün vesair rüsumun
sahib-i tımara eda eyleye.”7 kaydında vergiyle ilgili hususların ön plana çıkartılma-

sosyo-ekonomik

devamlılığını

Safevî taraftarı olmalarından dolayı
Çepnilerin, Osmanlılar nazarında yalan-

sı, görüşümüzü desteklemektedir. Trabzon

cı, hırsız, ahlaksız, sapkın olduğu yönün-

beyine gönderilen 1566 tarihli hükümde de

de iddialar mevcut ise de bunları delil-

Kürtün halkının Çepni ve Kızılbaş tarafta-

lendirebilecek belgeler elimizde yoktur

rı oldukları, Safevî topraklarına kaçtıkları,

(Beldiceanu-Streinherr, 2010: 157). Fakat

haklarından gelinmezse tamamının göçüp

Osmanlı Devleti’nin Çepnilere karşı bir gü-

gitmesinin kesin olduğu belirtilmektedir.8

vensizliğinin olduğu söylenebilir. Nitekim

Keza Trabzon sancağına ait 1515 tarihli tah-

1568 tarihinde Van beylerbeyine gönderilen

rir defterinde yer alan ve yukarıda aktarılan

bir hükümde, daha önceden Erçiş kalesini

kısımda, Kürtün’de bulunan halktan bir kıs-

Safevîlere teslim etmeleri gerekçe gösterile-

mının Kızılbaşlar tarafından alıp götürüldü-

rek Van, Erçiş, Ahlât ve Bitlis kalelerinde-

ğü belirtilmiştir. Bunların geri dönüp dön-

ki bütün Çepnilerin buralardan çıkarılma-

medikleri bilinmediği gibi, geri kalanların

sı buyrulmuştur.9 1585 tarihinde ise Şam,

hâlâ Safevî tarafına meyletmeye devam etti-

Bağdat ve Revan’a gönderilen hükümde

ği, yukarıda belirtilen 1566 tarihli mühimme

Çepni, Tat ve Kızılbaşlara dirlik verilmesi

kaydından anlaşılmaktadır. Bölgeden Safevî

yasaklanmıştır.10 Yine Çepnilerle meskûn

7 BOA TD, nr. 52, s. 617.

9 MD nr. 42, 77/332.

8 MD nr. 5, 513/1401.

10 MD nr. 60, 130/312.
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olması muhtemel olan Tirebolu’nun Taşlı-

amacıyla özellikle eğitime önem verilmesi-

ca11 ve Giresun’un Oğuz12 köyünde yaşayan

nin gerektiği, bu amaca yönelik ilkokul ve

bazı kişilerin Kızılbaş olduklarına dair bil-

ortaokulların yanı sıra medreselerin açılma-

giler mevcuttur. Dahası sonraki dönemler-

sı için çalışmaların yapıldığını gösteren bol

de Çepni isminin Alevîler için kullanılan

sayıda belge mevcuttur.13

(Dalkıran, 2002: 102) isimlerden biri olması,
Çepnilerin gayr-i Sünni eğilimlerini açıkça
göstermektedir. Fuat Köprülü, Çepnilerin
bu eğilimlerinin başlangıçta oldukça yoğun

Karadeniz bölgesinde yaşayan Çepnilerin Safevî taraftarı olmasında Şeyh
Cüneyd’in etkisi bilinmektedir.14 Şeyh Cü-

olduğunu, hatta onların tamamının Kızılbaş

neyd, Halep, Dulkadir, Çukurova Türk-

olduğunu, sonradan önemli bir kısmının

menlerini kendine bağladığı sırada, bu fa-

devlet eliyle Sünnileştirildiğini iddia etmek-

aliyetlerinden haberdar olan Memlûkların

tedir (Köprülü, 1925: 208). Köprülü’nün bu

tehdidi üzerine yukarı Kelkit vadisinden

toptancı iddiasını kabul etmek mümkün de-

Canik yöresine gidip buranın hâkimi Taced-

ğilse de, XX. yüzyıla ait bazı belgeler Çep-

din oğullarından Mehmet Bey ile buluşmuş,

nilerin gayr-i Sünni inançlarının Osmanlı

etrafına topladığı müritlerle Trabzon Rum

Devleti tarafından bilindiğini ve onları Sün-

Devleti’ni ele geçirmek için harekete geç-

nileştirmek için yoğun bir girişimde bulu-

miş, fakat başarılı olamayarak Kelkit’e dön-

nulduğunu göstermektedir. Ordu ve çevre-

müştür. Muhtemelen II. Mehmet’in tehdidi

sinde yaşayan Kızılbaşları, Sünnileştirmek

üzerine Uzun Hasan’a sığınmak zorunda

11 MD nr. 68, 49/98; Bkz. “Sen ki Giresun kadısısın
südde-i saadetime mektup gönderip Tirebolu’ya tabi
Taşlıca nam karyede şeyh olan Hızır ve İsmail nam
kimesneler bir dağın kulesinde tavattun edip reayayı
idlal eyleyip mübarek Recep, Şaban ve Ramazan aylarında tevabilerinden olanların avratlarıyla bir yerde
cem olup Kızılbaş ayini üzere şurb-ı hamr ve efâl-i
şeni eylediklerinden maada…”
12 MD 7, 779/2131; Bkz. “Giresun kadısı mektup gönderip ayân-ı vilayetten hatip ve imam ve müezzin ve
sayir sipah ve gayriden hayli kimesneler meclis-i şera
gelip; Oğuz nam karyeden Hacı bin İsa ve Receb bin
Ramazan ve Yusuf bin Ramazan ve Mustafa bin Hasan
ve Bayram bin Pir Ali ve Himmet bin Turak ve Mehmed bin Musa nam kimesneler rafızıyyü’l-mezheb
olup birbirinden avretlerin kaçırmayıp nâ-mahremlerle
mahlût olup halîfeleri olmakla gece ile nâ-mahremlerle
cem olup nâ-meşrû fiilden hâli olmayıp asla namaz kılmayıp ve Ramazan-ı şerifi tutmadıklarından gayri…”
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kalmıştır (Sümer, 1992: 34-35). Faruk Sümer, Şah İsmail’in Safevî Devleti’ni kurmak
için ortaya çıktığında, onun etrafındakilerden önemli bir kısmının hatta çoğunluğun
daha dedesi zamanında Safevîlere bağlanan
bu Doğu Karadeniz Çepnileri olduğunu
13 Bölgedeki Kızılbaşları Sünnileştirme çabaları hakkında bkz. Havva Selçuk, “XX. Yüzyılda Osmanlı
Devleti’nin Alevi Toplumuna Bakışı (Ordu Örneği)”,
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi,
Yıl 2011, Sayı 59, s. 75.
14 Şeyh Cüneyd’in buradaki faaliyetleri hakkında
ayrıntılı bilgi için bkz. Walther Hinz, Uzun Hasan
ve Şeyh Cüneyd XV. Yüzyılda İran’ın Millî Bir Devlet Haline Yükselişi, Çev. Tevfik Bıyıklıoğlu, Ankara
1992, s. 19 vd.
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belirtmektedir.15 Sümer, devam eden satır-

Alevî olarak geçen yer, XIX. yüzyıla kadar

larda bölgede kalanların yaşadıkları köyler-

Ordu’nun idari merkezi olan Bayramlı’dır.

de pek çok caminin bulunduğunu, pek çok

Hacıemiroğulları beyliğinin kurucularının

kişinin imam, hatip, müezzin, muhassıl ve

adından gelen Bayramlı, Ordu’nun dört

fakih olarak kaydedildiğini, şahıs isimleri

kilometre güney doğusunda, Civil Deresi

arasında Ömer ve Bekir isimlerini taşıyan-

kenarında bugünkü Eskipazar köyündedir.

lara rastlandığını belirterek Çepnilerin kesin

Bölgenin ilk tahririnde “Bölük-i Niyabet-i

bir suretle Sünni olduklarını onların Alevî,

Ordu bi-ismi Alevî” isminin yer almasından

Şii veya Kızılbaş olarak tanımlanamayacak-

hareketle, burasının Osmanlı fethinden çok

larını ifade etmektedir (Sümer, 1992: 48-50).

önce Alevî ismiyle anıldığı anlaşılmaktadır.

Onun bu görüşleri aşağıda tartışılacaktır,

1455 tarihinde Subaşı Musa Bey’in hassı

fakat bu iddiası kendisini de pek tatmin et-

olan Nefs-i Alevî’de 16 hanelik iş sahipleri

memiş olacak ki “Bir ilim adamı olarak va-

ve zanaatkârlar grubu ile Cemaat-i Alevî

zifemiz gerçeği bulmaktır.” cümlesiyle baş-

olarak kaydedilen 19 hanelik başka bir grup

layan bir dipnotta bu iddiasını izah yoluna

yaşamaktaydı. Bunlar berat mucibince ka-

gitmiştir.

dimlik yurtları ile mukataa kılınmışlardı.

Bütün bu açıklamalardan sonra, tespit
edebildiğimiz kadarıyla, Alevî sözcüğünün geçtiği ilk Osmanlı belgesinin Çepnilerle meskûn bir mahal olan Ordu’ya
(Sümer, 1992: 242) ait olması pek şaşırtıcı
olmasa gerekir. Bölgenin 1455 tahrir defterinde Bölük-i Niyabet-i Ordu bi-ismi Alevî,
1485 tarihli defterinde ise Bölük-i Niyabet-i
Ordu nam-ı diğer Alevî16 kaydı dikkat çekmektedir. Nefs-i Ordu diğer adıyla Nefs-i
15 Bazı Safevî kaynakları da Sümer’i destekler mahiyettedir. Kızılbaşlar Tarihi isimli eserde Safevîlere
katılan Çepniler için “Bunlar Trabzon havalisinde yer
alan Aşağı Canik ve Yukarı Canik beldesindendirler.”
bilgisi yer almaktadır. Bkz. Tufan Gündüz, Kızılbaşlar
Tarihi, Tercüme ve Notlar, İstanbul. 2015, s. 46.
16 BOA TD, nr. 13, s. 26-27; BOA TD, nr. 37, s. 124;
Ayrıca bkz. Bahaeddin Yediyıldız-Ünal Üstün, Ordu
Yöresi Tarihinin Kaynakları I, Ankara 1992; Bahaeddin Yediyıldız-Ünal Üstün, Ordu Yöresi Tarihinin
Kaynakları II, Ankara 2002.

Bunlardan biri kadının, ikisi ise subaşının
hizmetkârıydı. Cemaat-i Alevî’nin kadimlik yurtları ile mukataa kılındıklarına dair
verilen açıklama, onların uzun zamandan
beri bölgede yaşadıklarını göstermektedir.
Ayrıca bu 19 hâneden Mahmud veled-i Bahşayiş Süleyman Fakih’in, Göçen veled-i Ahmed ise Şeyh Mehmed’in yakınıydı. Köyde
“kadimlik yurtlarıyla muaf olageldikleri”
için kendilerinden vergi alınmayan fakih ve
kardeşleri, düşmüş sipahi ve sipahi oğulları, cami görevlileri, körükçü ve bir kuşçudan oluşan 47 kişi daha yaşamaktaydı.
1485 tarihine gelindiğinde Cemaat-i Alevî
ve vergi muafiyetine sahip bu kişiler artık
köyde yaşamıyordu. Her iki grubun da yer
değiştirmesi ve buradan ayrılması Osmanlı Devleti’nin bölgedeki yeni düzenlemeleri
ile alâkalı olmalıdır. Cemaat-i Alevî’nin buradan ayrılmasına rağmen, yerleşim yerinin
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adı 1485 tarihli defterde de Nefs-i Alevî ola-

kullanıldığı ve vakfiyenin geçerli olabilme-

rak geçmeye devam etmiştir. Hatta bu isim

si için köy adının olduğu gibi kaydedildiği

bölgenin 1613 tarihli tahririnde bile Kaza-i

söylenebilir. Nitekim aynı durum Amasya

Bayramlu Nefs-i Ordu nam-ı diğer Alevî

sancağında bulunan Alevîler isimli köy20

şeklinde kaydedilmiştir.17

için de geçerlidir (Gürbüz, 1993: 109). Bah-

Bölgedeki Cemaat-i Alevî’nin buradan
çok uzun zaman önce ayrılmış olmasına
rağmen, yer adının hâlâ “Nefs-i Ordu nam-ı
diğer Alevî” şeklinde kaydedilmiş olmasının sebebi, tahrir defterlerinin düzenlenme
mantığı ile ilgilidir. Vergi tahsili sırasında
herhangi bir ihtilafa yol açmamak için, yer
isimleri ilk defterler örnek alınarak yazılmıştır. Bu hususla ilgili olarak 1571 tarihli
bir mühimme kaydı ile 1896 tarihine ait bir
vakfiye kaydı konuyu biraz daha açık bir şekilde ortaya koyabilir. Buna göre Kastamonu
beyi, Küre ve Taşköprü kadılarına yollanan
hükümde Hamidbükü karyesi sakinlerinden İlyas’ın Hacıyülük, Karacakara ve Kızılcaviran köylerinde “Kızılbaş namıyla nice
kimesneler vardır” dediği aktarılmaktadır.18
1896 tarihli vakfiye kaydında ise Kızılcaviran karyesi Kızılcaviran Alevî karyesi olarak geçmektedir. Bu vakfiye kaydına göre
Uzun Hüseyin Oğlu Ali Ağa ibni İsmail bin

se konu olan köy isminin de, Alevîler olarak
kaydedilmesinin sebebi, vergi konusunda
yaşanması muhtemel karışıklıkları engellemektir.
Yukarıda aktarılan bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla 1455 tarihli defterlerde kaydedilen Cemaat-i Alevî’nin yaşadığı Eskipazar
köyünde fakih, imam, hatip, müezzin gibi
kişiler de yaşamaktaydı. Sümer’in, Çepniler asla Alevî, Şii, Kızılbaş değildi, onların
arasında imam, hatip, müezzin gibi kişiler
yaşamaktaydı, ifadesine tekrar dönülecek
olunursa, bu tür görevlilerin bölgede yaşıyor olmasını toptancı bir anlayışla değerlendirmenin eksikliği bir kez daha görülecektir. Keza Cemaat-i Alevî arasında yaşayan
kişilerden bazıları da fakih ve şeyh yakınıydı. Bunların dışında şeyh, derviş, zaviyedar şeklinde kaydedilmiş kişilerin varlığı
da bölgenin Sünniliğinin bir kanıtı olarak

Mustafa, “Kızılcaviran Alevî karyesinde”

gösterilmiştir. Fakat aynı bölgede bulunan

bulunan Safiler camisi görevlilerinin ücret-

Yaramış zaviyesinin şeyhi Rükneddin’in

lerinin ödenmesi ve caminin tamiri için beş

Kızılbaş olduğuna dair verilen bilginin yanı

yüz kuruş vakfetmiştir.19 Köy adının köyde

sıra,21 Tirebolu’ya tabi Taşlıca karyesinde

yaşayan Kızılbaşlardan dolayı tespit edemediğimiz bir tarihte Kızılcaviran Alevî adını
aldığı, sonrasında ise bu ismin uzun süre
17 KKA TD, nr. 169, v. 1a.
18 MD nr. 12, 416/816.
19 VD nr. 593, 154/147.
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20 BOA TD, nr. 387, s. 383.
21 BOA TD, nr. 52, s. 687; Bkz. “Zemin-i zaviye-i
vakf-ı Yaramış Bey, “mezkûr zaviye şeyhi Rükneddin” Kızılbaş olup tekke harap olmağın zaviyenin yeri
ve bağı ve bahçesi iki ev ve bir ambar Giresun hisarı
erlerinden Deli Ali nam kimesneye beylik canibinden
satıldı.”

2016 / Yıl: 6 Sayı: 11

yaşayan Hızır ve İsmail isimli şeyhlerin22 Kı-

bir bölgenin dinî anlayışı hakkında kesin bir

zılbaş oldukları yönündeki bilgi bu iddiala-

kanaat ileri sürmenin mümkün olmadığını

rı da boşa çıkarmaktadır. Zira yukarıda da

belirtmeliyiz. Örneğin aralarındaki bazı ce-

açıklamaya çalıştığımız gibi, tahrir defterle-

maatlerin Safevî taraftarı olduğu bilinen Bo-

rinin düzenlenme amacı mali yapıyı tespit

zok Türkmenlerinin Osmanlı hâkimiyetine

etmek olduğu için şeyh, derviş, zaviyedar

geçtiği ilk yıllarda yapılan tahrirlerinde 280

şeklinde yazılan kişilerin inançlarıyla ilgili

civarında imam, hatip ve müezzin tespit

herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Dola-

edilmişken, muhtemelen Sünni eğilimlerin

yısıyla bunların Sünniliği ya da gayr-i Sün-

arttığı 1556 tarihinde 2, 1576 tarihinde ise 40

niliği hakkında kesin bir görüş belirtilemez.

civarında imam, hatip, vaiz ve müezzin kay-

XV. ve XVI. yüzyılda kullanılan şahıs
isimleri üzerinden de bir değerlendirme yapılamayacağını da burada belirtmek gerekir.
Daha önce yayımladığımız bir çalışmada günümüzde bir Alevî ocağının merkezi kabul
edilen, ayrıca Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde gayr-i Sünni eğilimleri olduğu anlaşılan köydeki şahıslar arasında Osman ve
Ömer isimli kişilere rastlanılmaktadır (Gülten, 2012: 148, 149). Bunun yanı sıra Tokat ve

dedilmiştir (Gülten, 2015: 39-40). Buradaki
cami görevlilerinin sayısından hareketle
bölgedeki Türkmenlerin önceleri Sünni iken
sonradan gayr-i Sünni anlayışa döndükleri
gibi bir yanlış sonuç çıkartılabilir. Bu itibarla
Çepnileri, Köprülü ve Sümer gibi ne toptan
Kızılbaş ne de Sünni olarak takdim etmek
mümkün değildir. Aynı durum başka bir
Oğuz boyu olan Karkınlar için de varit olup
Vefaî şeyhi olan Dede Karkın’ın önderliğin-

çevresinde yaşayan Sıraç Alevileri üzerinde

de Anadolu’ya gelen ve Babaî isyanına katı-

yapılan araştırmada hem geçmişte hem de

lan bu boy mensuplarının yaşadığı yerlerde

günümüzde Osman, Ömer, Bekir gibi isim-

yaptığımız alan araştırmasında, onlardan

lerin kullanıldığı tespit edilmiştir (Selçuk,

bir kısmının Alevî bir kısmının da Sünni ol-

2011: 81). Yine Alevî dedelerinin elinde bulu-

duğu tespit edilmiştir.

nan şecerelerde de bu isimlerin sık sık geçtiği açık şekilde görünmektedir. Bu bağlamda
bahsedilen isimlere rastlanılması veya rastla-

Eyalet-i Rum ve Tat Alevî/Çungar
Alevî Cemaatleri

nılmaması kesin bir değerlendirme yapmak

Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Bozok

için yeterli değildir. Son olarak imam, hatip

sancaklarında yaşayan Ulu Yörük Türk-

ve müezzin gibi görevlilerden hareketle de

menleri içinde yer alan iki cemaatin Alevî
nisbesi ile kaydedilmiş olması da dikkat

22 MD nr. 68, 49/98; Bkz. “Sen ki Giresun kadısısın
südde-i saadetime mektup gönderip Tirebolu’ya
tabi Taşlıca nam karyede “şeyh olan Hızır ve İsmail”
nam…”

çekicidir. Sivas, Tokat, Çorum, Amasya,
Bozok gibi bölgeler Selçuklulardan itibaren
heteredoks İslam anlayışına sahip grupların
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yoğun olarak yaşadığı yerlerdi. 1240 tarihin-

ayaklandıran Nur Ali Halife’nin isyanı ve

de Amasya’nın Çat köyünde kurduğu zavi-

Safevîlerin Tokat’a gelmesi dolayısıyla “Çün

yesinden Babaî isyanını yöneten Baba İlyas,

ol tarafın Türk’ü Kızılbaşa tutkun idiler”

bu konuda en çarpıcı örnektir. Selçuklular

ifadesinin yanında, Safevî taraftarı olan pek

döneminde gayr-i Sünni grupların yoğun

çok kişinin memleketi harap ettiği yönünde

olarak yaşadığı bu bölge, Osmanlı dönemin-

bilgiler vermiştir. Yine Amasya ve Bozok

de de yine aynı anlayışı taşıyan insanların

gibi Rum eyaleti içinde olan yerlerin halkını

yoğun olarak bulunduğu yerler arasındaydı.

da Safevî taraftarı olarak göstermiştir (Hoca

Bu bağlamda Osmanlı döneminde Eyalet-i

Saadettin Efendi, 1992: 84). Diğer taraftan

Rum dâhilinde bulunan bölge, Safevî taraf-

Amasya sancağında Alevîler isimli bir kö-

tarlığı ile ön plana çıkmıştır.

yün23 varlığı da hem bölgenin inanç biçimini

Mühimme kayıtları bu konuda açıklayıcı bilgilere sahiptir. Amasya, Çorum, Zile,
Turhal, İskilip, Osmancık, Artukabad, Meci-

hem de konumuz açısından Kızılbaşlar için
Alevî isminin kullanıldığını gösteren güzel
bir örnektir (Gürbüz, 1993: 109).

tözü, Hüseyinabad, Gümüş, Ortapara, Katar,

Safevî Devleti’nin kurulmasına destek

Karahisar-ı Demirli ve Koca kadılarına yazı-

veren ve kaynaklarda Rumlu olarak geçen

lan hükümde adı geçen yerlerde bazı mülhid

Türkmenler işte yukarıda belirtilen bölgede

ve Kızılbaşların bulunduğu ifade edilmek-

yaşayan kişilerdi. Bu itibarla Tokat, Sivas,

tedir. Rum beylerbeyine yazılan hükümde

Amasya ve Rum’un diğer beldelerinden

Sivas’a bağlı bazı yerler ile Amasya, Çorum,

Safevî Devleti’nin hizmetine giren pek çok

Hüseyinabad, Merzifon ve civardaki yerlerde yaşayan halkın çoğunun rafz ve ilhad ile
meşhur oldukları, Safevî taraftarı oldukları
ve aralarında para toplayarak İran’a gönderdikleri belirtilmiştir. Ayrıca Rum Beylerbeyisi Mehmet Paşa’ya gönderilen 1593
tarihli hükümde ise Eyalet-i Rum halkının
çoğunun Kızılbaş olduğu, topladıkları yardımları İran’a gönderdikleri, Safevîlerden
hilafetnâmeler gelip halifeler tayin olunduğundan bu bölgede daima Celalî çıktığı
belirtilmiştir (Savaş, 2002: 29-30). Hoca Saadettin Efendi’nin verdiği bilgiler de konumuz açısından değerlidir. Kızılbaş halifesi
sıfatıyla Rum eyaletine gelip, Türkmenleri
36

kişi vardı (Sümer, 1999: 43). Onlar sık sık
Osmanlılara karşı isyan etmişler veya bu isyanları desteklemişlerdir. Şahkulu, Şah Veli,
Nur Ali Halife, Baba Zünnun, Söklünoğlu
Musa ve Kalender Çelebi önderliğinde meydana gelen isyanlar bu cümledendir (Akdağ, 1995: 118). Örneğin Bozok’ta meydana
gelen Şah Veli isyanı, aşiretlerin Safevîlerle
olan bağlantısını göstermesi açısından oldukça önemlidir. Hoca Sadettin Efendi, Bozok bölgesinin eşkıya yatağı (Hoca Saadettin Efendi, 1992: 347) olduğunu belirtirken,
muhtemelen onların Safevîler ile olan ilişki23 BOA TD, nr. 387, s. 383.
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sine atıfta bulunmaktadır. Şah Veli’nin Bo-

tarihli bir başka hükümde ise Tat Alevî ka-

zok, Sivas, Malatya, Adana, Samsun-Ordu-

bilesinden fazla vergi tahsil edildiği yönün-

Giresun hattı boyunca taraftar toplamaya

de divan-ı hümayuna bir arz gönderilmiş

çalışması da bu grupların yayıldıkları ala-

olup cevapta bölgedeki görevlilere Tat Alevî

nın genişliğini göstermektedir. Bu itibarla

kabilesi Yörüklerinden defterde mukayyet

özellikle, konar-göçerler arasında Safevîlere

olan vergi miktarından fazla vergi tahsil

bağlı kalabalık bir nüfusun bulunduğu an-

edilmemesi tembih edilmiştir.27 Yukarıda

laşılmaktadır. Şeyh Cüneyd ve Şeyh Haydar

Çepnilerden bahsederken, 1585 tarihli bir

döneminde başlayan bu bağlılık, ilerleyen

mühimme kaydında Şam, Bağdat ve Revan

yıllarda da artarak devam etmiş, bu grup-

gibi yerlerde Çepni ve Kızılbaşlarla birlikte

lardan pek çoğu, daha sonra İran’a giderek

Tatlara da dirlik verilmesinin yasaklandığı-

Safevî Devleti’nin kuruluşuna destek ver-

nı belirtmiştik.28 Cevdet Türkay’ın, Yörükan

mişlerdir.

taifesinden olduğunu belirttiği Tatların Şam,

Bahsedilen bölgede yer alan Sivas’a ait
Yörük defterinde Ulu Yörük Türkmenle-

Niğde, Nevşehir, Hüdavendiğar bölgesinde
yaşadıklarına dair aktardığı bilgi (Türkay,
2001: 608) mühimme kaydını desteklemekte

rine tabi Tatlu bölüğünden bahsedilirken

olup Tatlardan bir kısmının Şam civarında

“Kışlak-ı Çakalcalu tabi-i Tat Alevî “şeklin-

bulunduğunu göstermektedir. Bu bağlam-

de bir kayıt yer almaktadır. Yine aynı yerde

da Tatların da Çepniler gibi Osmanlılar na-

“Kışlak-ı Hacılar tabi-i Tat Alevî der-hududu

zarında güvenilir kişiler olmadıkları ifade

karye-i Karacaöz” şeklinde başka bir kayıt

edilebilir. Diğer taraftan Tatlar sadece Ulu

daha mevcuttur.24 Ayrıca Ulu Yörük Türk-

Yörük Türkmenleri arasında temsil olunma-

menlerine tabi Kiranpa bölüğüyle ilgili bilgi

yıp, onlardan önemli bir kısmı da Rum Yö-

verilirken de “Der-mezra-i Akpınar tabi-i

rüklerine bağlıydı. Bunlar özellikle Bozok

Tat Alevî” kaydı dikkat çekmektedir. Bun-

sancağının Sorgun nahiyesindeki Kürkvi-

lardan başka 1553 tarihli bir mühimme kay-

ranı, Kamışlıkışlası, Öküzdamı gibi pek çok

dında cemaatin kethüda tayini sırasında da

mezrada kışlayıp ziraat etmekteydi.29

25

Tat Alevî şeklinde kaydedildiği tespit edil-

24 KKA TD, nr. 16, v. 54a.

27 MD nr. 41, 148/331; Bkz. “ Ortapare kadısına hüküm yazıla ki … maden-i havas-ı mezbure Yörüklerinden “Tat Alevî” kabilesinin resm-i karaları ellerinde
olan emr-i şerif ve defter-i cedid-i hakanî ve hüccet-i
şeriyye…”

25 KKA TD, nr. 16, v. 59a.

28 MD nr. 60, 130/312.

26 MD nr, 1, 211/1214; Bkz. “Ortapare kadısı mektup
gönderip kaza-i mezbure tabi “Tat Alevî” nam cemaatin kethüdaları olan…”

29 BOA TD, nr. 218, s. 151, 66; Ayrıca bkz. Yusuf Halaçoğlu, Anadolu’da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar
(1453-1650), C. V, Ankara 2009, s. 2164-2168.

mektedir. Buna göre cemaat kethüdası olarak Ulaş ve Süleyman tayin edilmiştir.26 1579
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Bozok’ta rastlanılan bu cemaatler için Alevî

Bu itibarla Bozok’ta yaşayan Çungar cema-

ibaresi kullanılmamıştır. Ulu Yörük’e bağlı

atlerinin Şah Veli isyanına katılmadıkları ve

olanlar Tat Alevî şeklinde kaydedilmişken,

Sünni eğilimli oldukları söylenebilir. Bu çer-

Rum Yörüklerine tabi olduğu belirtilenlerin

çevede farklı inanç biçimlerine bağlı olan Tat

sadece Tat şeklinde kaydedilmiş olması dik-

ve Çungar cemaatlerinin birbirlerinden ayrı

kat çekici bir ayrıntıdır. Belki de bu şekilde

olduklarını göstermek için onlardan gayr-i

her iki taifeye tabi cemaatler birbirinden ay-

Sünni eğilimleri olanların Alevî adıyla kay-

rıştırılmakta ve bunların farklı gruplar ol-

dedildiği düşünülebilir. Fakat Anadolu’da

dukları belirtilmektedir.

binlerce konar-göçer cemaat içinde bahsedi-

Aynı durum Ulu Yörük’e bağlı Çungar
cemaati için de geçerlidir. Moğol menşeili
olan Çungarlar, Moğol askerleriyle birlikte
Anadolu’ya gelip sonrasında burada kala-

len bu iki cemaatin Alevî nisbesiyle kaydedilmiş olması da düşündürücüdür. Şu halde
Tat Alevî ve Çungar Alevî olarak kaydedilen
cemaatlerin, Ordu örneğinde olduğu gibi
tarihini tespit edemediğimiz bir zamandan

rak farklı Türkmen taifeleri içine dağılmış-

itibaren Alevî adıyla anıldığı, cemaatlerden

lardır. Onlardan önemli bir kısmı Ulu Yörük

sağlıklı bir şekilde vergi tahsil edilmesi ve

Türkmenlerine bağlıyken bir kısmı da Rum

onlarla ilgili hukukî mevzuların çözülebil-

Yörükleri arasında temsil olmuştur (Gülten,

mesi için bu şekilde kaydedilmeye devam

2015: 145). Ulu Yörük Türkmenleri arasında

edildiği söylenebilir.

yer alan ve Şarkipare kazasına tabi Çungar
cemaati de 1585 tarihli mühimme defterinde “Çungar Alevî” şeklinde geçmektedir.30
Burada bahsedilen cemaatten Çungar Alevî
olarak bahsedilmiş olmasının nedeni, Tat
Alevi örneğinde olduğu gibi, bunları Sünni

SONUÇ
Hz. Ali, Hazreti Peygamberden sonra
İslam dünyasını en çok etkileyen kişidir.
Hilafet mücadelesi sırasında ve sonrasında
kendisini destekleyen ve görüşlerinden et-

eğilimli diğer Çungar cemaatlerinden ayır-

kilenen pek çok grup ortaya çıkmıştır. Türk-

mak olmalıdır. Örneğin Bozok’ta büyük bir

ler de Hz. Ali kültünden yoğun bir şekilde

isyan çıkartan ve kendisinin mehdi olduğu-

etkilenmişlerdir. Hz. Ali’ye bağlı olan Türk-

nu iddia eden Şah Veli, bölgedeki Çungar

men kitleleri, Şeyh Haydar’dan itibaren Kı-

cemaati tarafından yakalanarak Şehsuva-

zılbaş adı ile anılmışlardır. Osmanlı Devleti

roğlu Ali Bey’e teslim edilmiş ve onun tara-

ile Safevîler arasında kalan Kızılbaşlar, Os-

fından öldürülmüştür (Emecen, 2010: 333).

manlı Devleti tarafından din ve devlet düş-

30 MD nr. 53, 708/245; Bkz. “Bozok Beyi’ne hüküm
ki … havas-ı hümayunumdan Şarkipare kazasına tabi
Çungar Alevî cemaatinin miriye ait…”.
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manı olarak görülmüş, bu anlayışın sonucu
olarak Kızılbaş ismi devlet tarafından “asi
dinsiz” gibi küçültücü bir anlamda kulla-
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nılmıştır. Fakat yaygınlaşması XIX. yüzyılı
bulmuş ise de, daha XV. yüzyıldan itibaren
Kızılbaşların kendilerini tanımlamak ve Hz.
Ali’nin yolunda olduklarını göstermek için
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CEMEVİ Mİ, ZİYARET (JİAR) Mİ?
DERSİM’DE MEKÂNIN “KUTSAL” HALLERİ
CEMEVİ OR SACRED SPACE (JİAR)?
“HOLY” FORMS OF SPACE IN DERSİM
Ahmet Kerim GÜLTEKİN1

üstlenen Cemevi tartışmalarına yeni düşünsel katkılar yapılmak istenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dersim, Alevilik,

ÖZ
Türkiye’de etno-dinsel topluluklarından Aleviler hakkında son otuz yılda hızla

Raa Haq, Cemevi, Kutsal Mekân.

ABSTRACT

çoğalan araştırmaların, sıklıkla birbirinden

The debates on Alevi communities have

oldukça farklı dünya görüşlerine sahip (yer-

become more popular with increasing po-

li ve yabancı) politik ve akademik aktörlerin
kaleminden istim aldığı bilinir. Bu ilginin en
önde gelen konularını ise “Alevi uyanışı”
gibi neredeyse tüm tartışmaları örten bir üst
başlıkla ilişkili olarak “Alevilik tarihi”, “Ale-

litical and academic views, publications in
Turkey. “Alevi Awakening” is the key word
which refers to popular topics in debates
which are about the history of Alevism,

vi toplulukların etno-kültürel farklılıkları”,

ethno-cultural differentiates between local

“Alevi diasporası”, ibadet ve sosyo-kültürel

Alevi communities, diaspora of Alevism

faaliyet mekânları olarak beliren “Cemevle-

and mostly the Cemevis. In this essay, be-

ri” oluşturmaktadır. Bu makalede, Dersim

liefs and rituals of the holy places, which are

Aleviliğinin özgün yapısı bağlamında öne

the significant property of Dersim Alevism,

çıkan kutsal mekân inançları ve Cemevi

are being analyzed with ethnographic data.

ilişkisi etnografik veriler yardımıyla değerlendirilmektedir. Bu yolla, antropolojik bir
bakış açısıyla, farklı dinsel ve siyasal roller
Makale geliş tarihi: 15.03.2016 • Makale kabul tarihi: 30.04.2016
1 Yrd. Doç. Dr., Tunceli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü.

Thus, new perspectives could be reviewed
about debates of political and religious roles
of Cemevis.
Keywords: Dersim, Alevism, Raa Haq,
Cemevi, Sacred Space.
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GİRİŞ
Türkiye’de etno-dinsel topluluklarından Aleviler hakkında son otuz yılda hızla
çoğalan araştırmaların, sıklıkla birbirinden
oldukça farklı dünya görüşlerine sahip (yerli ve yabancı) politik ve akademik aktörlerin
kaleminden istim aldığı bilinir. Bu ilginin en
önde gelen konularını ise “Alevi uyanışı”2
gibi neredeyse tüm tartışmaları örten bir üst
başlıkla ilişkili olarak “Alevilik tarihi”, “Alevi toplulukların etno-kültürel farklılıkları”,
“Alevi diasporası”, ibadet ve sosyo-kültürel
faaliyet mekânları olarak beliren “Cemevleri” oluşturmaktadır. Sıklıkla “geleneksel
Alevilik - modern(leşen) Alevilik” kavramlarıyla ifade bulan ve “sosyal değişme içerisinde farklılaşmış/farklılaşan” Alevilikleri
karşılaştıran bir yöntem izlendiği görülmektedir. Gelenek ve modernlik ikilikleri bağlamında bir nevi “tescillenen”, daha doğru
deyişle söyleyecek olursak “kavramsallaştırılan”, tarihsel süreklilik ilişkilerinin “dinsel
inanma biçimi” olarak Aleviliğin içerdiği
özgün kopuşları ve (özellikle) yeniden kurulan bağlantıları, temelde, tarihsel kırılma
metaforuyla ele aldığı açıktır. Dolayısıyla
günümüzdeki Alevi sembollerin (örneğin
Kerbela çilesinin bugünkü anlamının ya da
Sivas Katliamı’nın) ve yeniden kurgulanan
kimi ritüellerin (örneğin “Dergâhta Birlik
Kararları”nın3), tarihsel ve güncel bağlamda,
2 Tanımın içeriği hakkında önemli ve yol gösterici bir
tartışma için bkz. Erdemir, 2005.
3 Hünkar Hacı Bektaş-i Veli Vakfı tarafından 2014 yılında yayımlanan kimi eserlerde, Alevi din bilginleri
tarafından gerçekleştirilen çalışmaları müteakip, bazı
uygulamalardan (ölüm ve evlilik hizmetleri gibi) hareketle Alevi ritüellerinde homejenleştirme girişimleri
başlatılmıştır.
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toplumsal örgütlenme ilişkilerinde ve sosyosiyasal işleyişte Alevi kimliği üzerinde nasıl
yeni anlamlar ve geçerlilikler kazandıkları,
karşılıklı etkilerinin neler olduğu belirsiz
kalmaktadır. İdealize edilen bir “geleneksel
Alevilik” ve modern, dönüşmüş, değişmiş
bir yeni (kültürel) kimlik olarak Alevilik,
gündelik hayatın olağan akışındaki dinisosyal ilişkileri ne ölçüde açıklayabilmektedir? Örneğin bugün “yaşlı kuşak” ve “genç
kuşak” söylemiyle klişe ifadeler bulan analojik kavramsallaştırmalarla karşımıza çıkan
basite indirgenmiş ikilemler, genellikle “geleneksel Aleviliğin” hem akıl hem uygulama
sahasında dramatik biçimlerde tarih sahnesinden çekilişine tanıklık eder. Karşısında
ise “modern” hayata “daha yatkın olan” ve
elbette “genç kuşak” Alevilerin temsil ettiği dinsel-sosyal davranış alanı olarak yeni
bir tür Alevilik, sosyal değişmenin gözlem
laboratuvarı olarak belirir. Araştırmalar bu
alandaki yeni semboller, değerler, davranışlar ile çoğunlukla bunların (piyasa ekonomisi ve tüketim kültürü bağlamlı olarak değerlendirilen) maddi kültürel ürünlerdeki
tezahürleri üzerinde yoğunlaşır. Ne ki tam
da bu alanda farklı içsel dinamikleriyle ortaya çıkan semboller, kurgular ve aktörlerle
aslında çok daha başka bir dinsel düşünce
ve davranış alanı belirmektedir.
Fakat şu da kabul edilmelidir ki Aleviliğin Türkiye’de devlet tarafından dini kimlik
olarak tanınmaması ve Alevilerin, örneğin
zorunlu din (Sünni-İslam) dersleri aracılığıyla, sistematik asimilasyon politikalarına
tabi tutulması gibi süreklileşmiş devlet po-
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litikaları karşısında, farklı Alevi kuşaklar
tarafından (konjonktürel gelişmelere bağlı
olarak) değişen tutumlarla ifade bulan ayrışmalar, arayışlar da vardır. Burada, Alevilerin siyasal-kamusal alanda uğradığı
baskılara ve ayrımcılığa karşı özellikle son
on yılda siyasallaşmış güçlü bir kimlik alanı
üreterek tepki veren “Alevi Hareketi”, söz
konusu farklılaşma biçimleri için örnek verilebilir. Elbette ki sosyo-ekonomik değişme
de toplumsal davranışların biçimlenmesinde belirleyicidir. Kırsal yaşamdan kent yaşamına ve yeni üretim süreçlerine dâhil olan
Alevi toplulukların önceki yaşam tarzlarına
uyarlı dinsel pratiklerinin ve düşüncelerinin
yeni kültürlenme4 süreçlerine uğraması, kabul edilmesi gereken gerçeklerdir.
Yine de Alevi toplulukların “geleneksel” olarak addedilen dinsel-sosyal örgütlenmelerinin, ritüellerinin ve toplumsal
davranışlarının günümüz sosyal dünyasındaki izdüşümlerini açıklamakta, anlamakta
yetersiz kalınan bir boyut söz konusudur.
Dahası, geleneksel-modern düzlemin, günümüz Alevi toplulukların gündelik yaşam
kültüründe ortaya çıkardığı sosyo-kültürel
semboller, değerler dünyasının karmaşık ik-

Tüm bu “eski/gelenek” ve “yeni/
modernlik” dikatomileri üzerine kurulu kurgulardan uzaklaşarak ve Dersim’de
hâlihazırdaki güncel dinsel-sosyal hayatta
çok güçlü karşılığı bulunan ziyaret (jiare/
kutsal mekân) kültlerine bakarak, dinsel
hayatın asli unsuru olan tapınma ritüelleri
üzerinden dinsel yaşayışın nasıl sürdürülebilir kılındığını, tarihselci ve diyalektik bir
yaklaşımla ele alabiliriz. Böylelikle etnodinsel bir topluluk olarak Alevilerin dinisosyal hayatlarını yaşatma stratejilerindeki
süreklilik ve kopuş dinamiklerini daha iyi
değerlendirebiliriz.
Günümüzde Dersim, özellikle son on
yılda ekonomik, demografik ve siyasal hızlı
bir değişme süreci yaşamaktadır. Yeni kent
yaşamı, Dersim’i uzunca süredir varolan
durağan görünümünü değiştirmekte ve yerli Alevi toplulukların dinsel tutumlarını da
etkilemektedir.5 Fakat Türkiye’nin diğer birçok kentinde olduğu üzere şehir merkezindeki Cemevi’nin de bu meyanda dini ve sosyal planda daha işlevsel olarak görünür olması gerekirken, özellikle “kutsal mekân”ın
kullanımında son dönemlerde bilhassa şehir
içerisinde “yeniden düzenlenmiş” bazı ziyaretlerin tercih edilir olduğu gözlemlenmektedir. Bu yönelimin sebepleri neler olabilir?

limini anlamayı sakatlayacak ölçüde genel-

“Alevi

geçer bir söylem oluşturduğu dahi iddia

Uyanışı”na

Uyanışı”ndan
6

“Dersim

uzanan sosyo-politik iklim-

edilebilir.
4 Bir toplumda farklı kesimlerin taşıdığı kültürel yapıların, davranışların, öğelerin belirli bir mekân ve süreçte
karşılaşması ve yeni kültürel formlar ortaya çıkarması
olarak tanımlanabilir. Örneğin Türkiye için kırdan yaşanan göçler neticesinde büyük kentlerde görülen “gecekondu” yapılaşması ve arabesk müzik kültürü örnek
verilebilir.

5 Dersim’in yaşadığı sosyo-ekonomik dönüşüm ve
kentteki Alevi ve Sünni nüfus arasındaki ilişkiler hakkında hazırlanmış önemli bir tartışma için bkz. Gültekin ve Yeşiltepe, 2015.
6 “Alevi uyanışı” ya da “Alevi aydınlanması” olarak
adlandırılan süreç ve bu bağlamda beliren “Dersim”
kimlik hareketliliği için fikir verici bir çalışma için bkz.
Zırh, 2012.
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de ve “Dersim Aleviliğinin” özgün sosyo-

de (çoğunlukla siyasi iktidarlarla mesafeli)

dinsel yapısı içerisinde, Alevi kurumsallaş-

yerel yaşam tarzlarına (göçer hayvancılık,

masının başat aktörü Cemevi olgusunun

yarı-göçerlik vb.) özgü düşünsel ve pratik

yerel tezahürlerini bu sorunsal bağlamında

uyarlanmalar toplamı olarak ifade edebili-

yeniden değerlendirebiliriz. Böylelikle, din-

riz. Bu bağlamda, Alevi topluluklar birbir-

sel aklı üreten toplumsal yapının ve kolektif

leriyle gerek teolojik gerekse etno-kültürel

zihnin/davranışın yeni sosyal, ekonomik

benzerlikler bakımından kardeş olduğu

ve siyasal süreçlere uyumunda, topluluğun

kadar, konuşulan dil ve yaşam tarzı gibi

sürekliliğini sağlama için gösterdiği bireysel

nitelikler itibariyle çok farklı özellikler gös-

ve kolektif çaba bağlamında, Cemevleri tar-

terseler de Aleviliğin içerdiği temel bazı

tışmasına özgün ve güncel katkılar sunabiliriz.

kozmolojik kurgular itibariyle kuzen de kabul edilebilirler. Örneğin sadece Türkiye’de

Bu çerçeveden bakarak, makalede önce-

Bektaşi, Kızılbaş, Raa Haqi, Bektaşi, Tahtacı,

likle genel itibariyle yeni bir kutsal mekân

Çepni, Yörük, Türkmen, Abdal ya da Caferi

olarak beliren Cemevlerinin istim aldığı Ale-

gibi çeşitli isimlerle tanımlanabilecek birbi-

vi Uyanışı değerlendirilecektir. Akabinde

rinden farklı “Alevilikler” vardır. Bu yerel

Alevi Kürt topluluklarda gözlemlenen öz-

topluluklar arasında konuşulan dil (Türkçe,

gün dinsel kurumlar kısaca ele alınacak ve

Kürtçe ya da Zazaca7), yaşam tarzı (göçer,

bazı ziyaret kültleri ile Tunceli Cemevi’nin

yarı-göçer ya da yerleşik) yahut “toplulu-

gündelik dinsel hayatta nasıl farklı temeller-

ğun can verdiği Aleviliğin” biçim ve içeriği

de kurgulandıkları karşılaştırılacaktır.

Kardeşler ve Kuzenler Topluluğu
Uyanırken
Alevi

toplulukların

Balkanlardan

Ortadoğu’ya ve Kafkaslara dek uzanan tarihi bir coğrafya bağlamında farklı dillere,
yaşam tarzlarına, toplumsal örgütlenme
modellerine, sosyal yapılara ve hatta dinsel inanışın biçim ve içeriğine dek uzanan
zengin kültürel örüntüler sundukları bilinir. Aleviliği, bu geniş alanda sadece İslam
bağlamında değil, önceli olan Hristiyanlık
gibi büyük din sistemlerinden çok daha eski
(yerel yahut bölgesel) inanışlara kadar bir
dizi tarihsel ve toplumsal birikme neticesin48

7 Zazaca dili, tartışmalı bir konu başlığıdır. Kürtçe
(Kurmanci) ve Kırmancki’nin (Zazaca) iki ayrı dil mi
yoksa Zazaca’nın Kürtçe’nin lehçesi mi olduğu siyasi
bir tartışmayı belirtir. Zazaca konuşan topluluklar iki
ana dinsel bölümde toplanabilir: Aleviler ve Şafii Müslümanlar. Kürt ulusalcılığı her ikisi üzerinde göreceli
bir etkiye sahipse de Şafiiler için Aleviler “zındık”tır. Bu
topluluklar arasında kanlı bir geçmiş ve belirgin kültürel sınırlar vardır. Kurmanci ve Kırmancki’yi Kürtçe’nin
farklı lehçeleri olarak sınıflayan yaklaşımlar ile iki farklı
dil (Kürtçe ve Zazaca) olarak tanımlayan görüşler arasındaki ihtilaflı tartışma devam etmektedir. Bu tartışmaların bir yönünü 1990’lı yıllarda Kürt ulusalcılığından ayrışan ve Kırmancki ve lehçelerini Zazaca olarak
tanımlayan akımın gayretleri oluştururken, diğer bir
yönünü de çoğunlukla bazı yabancı dil bilimcilerinin
öne sürdükleri iddialar oluşturmaktadır. Konuya dair,
yerli-yabancı zengin kaynakçalar ile argümanlarını destekleyen görüşler için bkz. Bruniessen, 1992 ve 2004;
Gezik, 2004 ve Bulut, 2002.

2016 / Yıl: 6 Sayı: 11

gibi çeşitli etnik aidiyetler boyutuyla ayrış-

ifade edebilir. Bu itibarla, öncelikle, “Alevi

malar izlenebilir. Şöyle ki Alevilik günümüz

Uyanışı”nın Alevi kimliği üzerinde ortaya

Türkiye’sinde, en geniş anlamda, İslam pey-

çıkardığı homojenleş(tir)me eğilimine ve

gamberi Muhammed’in kuzeni (dördün-

sonuçlarına kısa da olsa değinmek, Dersim

cü İslam halifesi) Ali’nin taraftarlığı olarak

Aleviliği bağlamında tartışacağımız Cemev-

algılanır. Yani Ali yandaşlığına gönderme

leri ve ziyaretler örneği açısından daha fay-

yapar. Ne ki Caferi (Şii) toplulukların Ale-

dalı olabilir.

vilik algısıyla, inançlarına Raa Haqi (Hakikat Yolu) diyen Dersimli Aleviler8 arasında
çok ciddi kozmolojik ve dünyevi farklılıklar söz konusudur.9 Günümüzde ise “Alevi Uyanışı”nın tetiklediği konjonktürel çok
yönlü ilginin sonucunda açığa çıkmış bulunan (genel geçer bilgiler neticesinde şekillenmiş) “Alevi-Bektaşi yazını”nın Alevi topluluklara ait farklılıkları yeteri ölçüde dikkate
almadığı düşünülebilir. Hâlbuki son 30 yıla
kadar canlılıkla yaşatılan kimi yerel Aleviliklerin sahip olduğu toplumsal örgütlenme
modelleri, semboller, kodlar oldukça özgün
örnekler içermektedir.
Kültürel yapının kolektif akıldaki izdü-

Alevi toplulukların “Alevi” adı altında
ortak bir (fiili) tanınmaya kavuştukları, kamusal ve siyasal alanlarda kendilerini ifade
etmeye başladıkları yakın tarihsel dönemde, daha ziyade Alevilik yazını aktörleri
tarafından “uyanma”, “silkinme”, “benliğini keşfetme”, “Alevileşme” gibi kavramlarla tanımlanan sürecin oldukça önemli
sonuçları vardır. Yalnızca Türkiye’de farklı yerel kültürel özellikler taşıyanlar değil,
büyük şehirlerde ve yurtdışında diaspora oluşturacak ölçüde yayılan ve yeni bir
dinsel kimlik alanı içerisinde hareketlenen
tüm Alevi toplulukları ilgilendiren gelişmeler söz konusudur. Örneğin, doğrudan

şümü olarak dinsel inanmalar ve pratikler,

Alevilikle ilgili (dernekler ve vakıflar gibi)

topluluğun ekonomik, sosyal ve siyasal ör-

demokratik kitle örgütleri kurulmuştur.10

gütlenme ve işleyiş mekanizmaları yeteri ölçüde kavrandığında ancak anlamlı bir bütün
8 Dersim’in idari, dini, sosyal ve kültürel tarihi üzerine özellikle son on yıl içerisinde ciddi bir yayın artışı
yaşandığı söylenebilir. Daha ziyade akademisyenlerce
ve yerel araştırmacılarca kaleme alınan şu çalışmalar
iyi bir başlangıç olarak görülebilir: Aksoy, 1985; Gezik,
2004; Erdoğan, 2004 ve 2005; Gültekin, 2010; Aslan, 2010;
Kaya, 2010; Gezik ve Çakmak, 2010; Çem, 2011; Munzuroğlu, 2012; Deniz, 2012; Tuna ve Orhan, 2013; Özcan ve
Gezik, 2013; Hepkon vd. 2013 ve Bayrak, 2014.
9 Aleviliğin tarihçesi, tanımı ve güncel temsiliyet biçimleri hakkında fikir verici yabancı kaynaklar için bkz.
Dressler, 2013 ve Tambar, 2014.

10 Çok yakın zamana kadar, birbirlerinden haberdar
dahi olmayan Alevilikler kentlerde ve Alevi hareketi
içerisinde yan yana gelmiş, etkileşime uğramıştır. Alevileri dinsel yahut (çoğunlukla sosyalist referanslara
sahip) siyasal örgütler içerisinde toparlamaya dönük
uğraşılar ile Alevileri ortalama sol bir hareket içerisinde
kitle gücü olarak örgütlemeyi hedefleyen örgütsel girişimler de bu toplulukları kaynaştırma işlevi görmüştür.
Bu açıdan artık Türkiye’de ve (Avrupa’da daha yoğun
olmakla birlikte) dünyanın farklı kıtalarında faal durumda olan (dernek, vakıf ve hatta cemaat statüsünde)
birçok Alevi örgütlenmesi mevcuttur. Özellikle küreselleşme süreci bağlamında görünür olan Alevi örgütlenmeleri sürecini Cem Vakfı örneğinde irdeleyen antropolojik bir çalışma için bkz. Okan, 2004.
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Büyük kentlerde ortaya çıkan bu kuruluşlar

leri devam etmekle birlikte, kent eksenli bir

“Cemevi” adı altında toplu ibadet mekânları

Alevi kimlik hareketi (son on yıl içerisinde)

olarak kullanılmaya başlanmıştır ve bu fiili

ciddi adımlar atmıştır. Farklı yerel kökler-

durum kentli Alevi hareketinin inşa ettiği

den Aleviler, belki de tarihte ilk kez, kitle-

kimlik taleplerinin belkemiğidir. Alevilik

sel mitinglerde yan yana gelmişler, Aleviler

hakkında (yerli ve yabancı) politik ya da

olarak yürümüşler ve kimlik haklarını talep

akademik içerikli ciddi bir ilgi artışı yaşan-

etmişlerdir.12

mıştır. Alevilik külliyatına nicelik ve nitelik
bakımından hissedilir katkılar yapılmıştır
ve çalışmalar/araştırmalar çok boyutlu olarak sürdürülmektedir. Araştırma-inceleme
eserlerinin yanı sıra süreli yayınlarda da
hızlı bir artış görülmüştür. Alevilere ait
görsel medya ortaya çıkmıştır. Gelinen aşamada Alevilik, siyasi iktidarın Türkiye’de
Sünni-İslam’ı referans alan yeni bir devlet
ve toplum revizyonunda kuvvetli birer manivelaya dönüştürülen kimlik söylemlerinin de önde gelen argümanlarından birisi
haline gelmiştir. “Açılımlar” mottosuyla da
olsa devlet tarafından muhatap olarak kabul
edilmiştir.11

Sonuç itibariyle günümüzde Alevilik
(tekil toplulukların yerel özgünlüklerini şu
veya bu düzeyde içermekle birlikte) tüm
Alevilerin hakkında hemfikir oldukları ve
açıkça ifade edip sahiplendikleri sosyal ve
siyasal bağlamları kuvvetli bir dinsel kimlik
haline gelmiştir. Bugün Alevi örgütlenmelerinin temel gayesi, Alevi kimliğinin her platformda temsili ve Alevilikten doğan dinsel
ve sosyal statülerin (uyruğu oldukları devletlerce) kabul edilmesidir. Nihayetinde ise
Alevilerin Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli
düzeylerde (resmi ya da fiili) tanınmaları
gelmektedir. Alevilik-Cemevi ilişkisi, tartışmalı da olsa, dinsellik ve ibadet alanlarını

Fakat Aleviler, son yarım asra kadar ço-

birleştirmesi ve “tanınmayı” modern/sekü-

ğunlukla kırsal yerleşimlerde ikamet etmiş,

ler kabullere göre ortaya çıkarması açısın-

aralarında belirgin kültürel farklılıklar bu-

dan kimliğin ana eksenini oluşturmaktadır.

lunan da gruplardır. Dolayısıyla günümüzde hala “Alevilerin kim oldukları” ve hangi
örgütün ya da siyasal görüşün onları temsil ettiği soruları yanıtsızdır. Tartışmalar ve

Şu da ifade edilmelidir ki Aleviler hakkında yoğunlaşan akademik ve siyasi ilginin biriktirdiği külliyat, genel geçer “Alevi Bektaşi

Alevileri tanımlama, temsil etme mücadele-

11 Açılımlar süreciyle ilgili şu değerlendirmelere bakılabilir: Borovalı ve Boyraz, 2015; Akdemir, 2014; Soner
ve Toktaş, 2011.
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12 Türkiye’de 2008 yılından itibaren Ankara, İstanbul
ve İzmir gibi büyükşehirlerde “Büyük Alevi Miting”leri
örgütlenmektedir. Yüzbinlerce Alevinin katıldığı mitingler, kent eksenli Alevi hareketinin görünür olduğu
en somut alanlardan birisi olmuştur.
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yazını”nı13 aşmamıza olanak sağlamakta ve

cel konumlanışında son derece önemlidir.

çok yeni ufukları işaret etmektedir. Özel-

Örneğin Alevi Kürtlerin sosyal ve dinsel

likle Alevilik tarihine dair ortaya çıkarılan
yeni bilgiler, dinsel kimliğin tarihsel ve gün-

örgütlenmeleri, genellikle 16. yüzyıl sonrasında Osmanlı Devleti’nin faydacı politikalarla kabul ettiği Orta Anadolu merkezli

13 Alevilik yazınında sıklıkla karşılaşılan ön kabuller

Bektaşi tarikatının üretmiş olduğu edebi

vardır. Örneğin, Alevilerin tarih sahnesinde (var olduk-

eserler ve ritüeller çerçevesinde ele alın-

ları ilk günden itibaren) “baskılara uğradıkları, katledil-

mıştır. Onları diğer Anadolu Alevi toplu-

dikleri ve fakat buna karşın inanç biçimlerini ve dünya
görüşlerini inatçı bir şekilde korudukları” düşüncesi en

luklarından özgün biçimde ayıran kültürel

belirginleridir. Bu yaklaşım tarihsel ve toplumsal bir

yapıları derinlikli olarak okunamamıştır.

olgu olan kültürel kimliğin, statik bir yapıymışçasına

Fakat gelinen aşamada, sözlü kültüre da-

değerlendirilmesine önayak olmaktadır -ki son derece
eksik ve hatalıdır. Örnekler çoğaltılabilir: “Alevilerin

yalı aktarım dışında dini ve sosyal yapıları

tüm baskılara karşı sürekli olarak muhalif ve isyancı bir

ile sosyo-kültürel dünyaları hakkında yazılı

siyasal tutum aldıkları savunusu”, ele alınması gereken

eserlerin “bulunmadığı” kabulünün hâkim

bir başka sabit fikirdir. Kuşkusuz ki Aleviliğin toplum-

olduğu (Dersim eksenli) Alevi Kürtlerin,

sal tarihinde baskı ve direniş boyutuyla belirgin bir iz
bulunmaktadır. Ne ki bu popüler görüşler Alevi top-

zannedildiğinin aksine ellerinde bizleri çok

lulukların yerel yahut merkezi otoritelerle kurdukları

daha erken tarihlere götürebilecek şecere-

ilişkilerin çeşitliliğini yansıtmaktan da uzaktır. Daha zi-

lerinin14 olduğu ortaya çıkmıştır. Genellik-

yade, aktüel muhalif siyasal beklentileri tahkim etmek
maksadıyla değerlendirilmesine vesile olmaktadır. Ek

le “Buyruk”, “Velayetname”, “Cönk” gibi

olarak, Alevilik araştırmalarını ve değerlendirmelerini

eserler bilinmekteyken ve genel-geçer Alevi

etkileyen bir başka ön kabul de Alevilerin “Kemalist

Bektaşi yazını en erken 13. yüzyıla dek geri

Devrimle” kurdukları “doğal ittifak” savıdır. Alevileri,

götürülebilirken, Alevi Kürtlerin sahip ol-

Osmanlıyla olan tarihsel karşıtlığı üzerinden ele alan bu
düşünce, (her ne kadar kendi içerisinde çelişkili olsa da)

duğu “şecereler” gibi henüz ortaya çıkmaya

onları öncelikle her daim devletle mücadele içerisinde

başlayan yazılı belgeler ve yeni araştırmalar

olan bir kimlik alanı olarak kurgular. Ne ki şimdilerde
(devlet yönetiminde ve kamusal yaşamda Sünni İslam’ı

14 Şecereler, Alevilikte son derece önemli belgelerdir.

referans alan anti-laik restorasyonlar bağlamında), onu,

Baba tarafından “kutsal” soy/kan bağını temsil eden

mevcut siyasi iktidarın tasfiye ettiği eski devlet bürok-

şecereler dinsel meşruiyetin ve otoritenin yegâne kay-

rasisiyle ittifak içerisinde devletçiliği savunan bir pozis-

naklarıdır. Ya İslam peygamberinin kuzeni Ali’ye daya-

yonda da değerlendirmektedir. Alevilikle ilgili bu tip

narak ya da bu silsile içerisinde imamlardan “el alarak”

çalışmaların geneline bakıldığında, tarihten güncele,

Alevilik öğretisi yaymakla mükellef kılınan büyük din

Türkiye’de Aleviliğin “mağdur bir azınlığın” dini ya-

âlimlerine dayanarak, soy bağını ortaya sererler. Şece-

hut sosyo-kültürel bir gerçekliği olarak anlaşıldığı ve

reler, genellikle dönemin İslam devletleri tarafından da

izah edildiği görülür. Değerlendirmeler ve tartışmalar,

onaylanmışlardır/mühürlenmişlerdir. Bu da onların

bu maddi zemin üzerine kurulur. Ancak günümüz Ale-

“resmi” tanınmalarının ve diğer Alevi “ocaklar” kar-

vi topluluklarının ve siyasal-dinsel aktörlerinin eğilim-

şısındaki üstünlüklerinin bir kanıtıdır. Sözlü geleneğe

lerini ve eylemlerini bütünlüklü biçimde anlaşılmasını

yaslanan Alevi topluluklarda bu yazılı eserler ciddi kut-

da kanımca engellemektedir.

sal bir nitelik taşırlar.
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(Özcan; Gezik, 2013) neticesinde 11. yüzyıl

itibaren 20. yüzyıl ortalarına dek sürecek

gibi daha eski ve önemli tarihsel duraklara

olan bir “asayiş ve egemenlik sorunu” ola-

dek uzanabilmekteyiz. Ek olarak, Dersimli

rak Alevi Kürtlerle hemhal olan Dersim,

Alevilerin inanç biçimleri (Raa Haqi) üzeri-

genç Cumhuriyet’in bölgeye nihai müdaha-

ne antropolojik perspektifle gerçekleştirilen

lesini temsil eden 1937-1938 savaşları ve kat-

dikkate değer çalışmalar arttıkça, konunun,

liamının ardından resmi olarak kaldırılmış-

genel-geçer bilgilerle ve söylemlerle anlaşı-

tır. Ancak Alevi Kürtlerin bölgede sürekli-

labilmekten ne kadar uzak olduğu da çarpı-

leşen isyanları ve “bastırma harekâtlarıyla”

cı biçimde ortaya çıkmaktadır.

dolu bir tarihsel geçmiş neticesinde biriken

Alevi Kürtler ya da Dersim
Aleviliği/Raa Haqi

etno-kültürel ve sosyo-politik aykırılıkların sosyolojisi, onu, günümüz “kimlikler
çağı”nda hayli popüler kılmaktadır. Bu ba-

Alevi Kürtler, yakın zamana değin

kımdan Dersim ya da Dersimlilik, şimdi-

Ortadoğu’daki diğer çoğu topluluk gibi aşi-

lerde çoğunlukla Tunceli’de yaşayan Alevi

ret tipi toplumsal örgütlenme biçimlerinde

Kürt toplulukları sosyolojik ve mekânsal

yaşayan, Kurmanci ve Kırmancki konuşan

olarak nitelediği gibi, onu, kendisini çevre-

yerleşik ve yarı-göçer bir halktır. Ağırlıkla

leyen geniş bir alandaki Alevi Kürt toplu-

yaşadıkları coğrafi mekân olarak “Dersim”

lukların da “kutsal toprakları” haline getir-

ise bugün etno-kültürel ve sosyo-politik po-

miştir. Kuzeyde Erzincan, Kuzey Batı ve Ba-

püler bir kavram olarak karşımızdadır. Os-

tıda Muş ve Bingöl, Güney Batı ve Güneyde

manlı döneminde (idari olarak) Tanzimat

Elazığ, Malatya, Maraş ve Hatay, Batı’da ise

reformları akabinde bugünkü Tunceli, Ela-

Sivas gibi geniş bir alanda Kurmanci, Kır-

zığ, Erzincan ve Bingöl illerini kapsayan bü-

mancki ve hatta Türkçe konuşan diğer Ale-

yükçe bir eyalet olarak karşımıza çıkar. 19.

vi Kürt toplulukları da kapsayan bir kimlik

yüzyıl başlarındaki bu idari düzenlemeden

alanıdır.17

15

16

15 Bugün çoğunlukla (farklı dil ve lehçelerde konuşan
ve yine farklı inançlara sahip) Kürtlerin yaşadığı coğrafyada yüksek dağlık alanlara uyarlanmış göçebe yahut
yarı-göçebe yaşam biçimleri, yerel toplulukları ve öz-

17 Dersim aynı zamanda, tarihsel süreklilik içerisinde

gün toplumsal örgütlenme modellerini kimliklendirici

varolagelen Sünni ya da Hristiyan “öteki” topluluk-

kültür öğeleri olarak ayırt edilebilir. Kürtler hakkında

ları da içeren bir kavramdır. Örneğin Kurmanci ve

son dönemde Türkçeye çevrilmiş önemli bir kaynak

Kırmancki’nin yanı sıra ya da Türkçe konuşan alt soy

için bkz. Strohmeier ve Yalçın-Heckmann, 2013.

grupları bulunan Şavak Aşireti son derece özgün bir ör-

16 Konu hakkında hazırlanmış önemli bir antropolojik
eser için bkz. Eickelman, 1989.

nektir. Konu hakkında bilgi edinmek için bkz. Gültekin,
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Dersim Aleviliğinin18, sahip olduğu bir

konusudur.20 Kutsal aileler, bu aşiretlerden

tür “kast” sistemiyle diğer Alevilik örnekle-

ortaya çıkan alt soy grupları ve kendilerine

rinden ayrıldığı söylenebilir. Burada inancın

tabi aşiretlerin yanı sıra tarihsel süreçte de-

merkezinde Ali’yle, onun oğlu Hüseyin’le

mografik artış içerisinde zamanla ana kol-

ya da peygamberin kızı Fatma’yla ilişkilen-

lardan koparak ayrılan diğer alt soy grupla-

dirilen ve dolayısıyla İslam peygamberiyle

rı, ilk etapta oldukça karmaşık bir görünüm

“kan bağına” sahip “seyit aileleri” yer alır.

sunar. Bu toplumsal örgütlenme modeli

“Kutsal soy”lar, “aşiret” temelinde örgüt-

geçtiğimiz yüzyılın ortalarına değin varlığı-

lenmiştir ve silsile içerisinde bir dizi mistik-

nı koruyabilmiş ve yüzlerce yılın toplumsal

ata da bulunabilir. Seyit ailelerinin, “kutsal

birikimini son derece zengin sözlü kültürle

soy bağı” nosyonu gereği, otoriteleri ve meş-

taşımıştır.

19

ruiyetleri tartışmasız kabul edilir. Oturdukları belirli mekânlar ve onları kendilerine
tabi olan “talip” aşiretlerin hâkimiyet alanlarıyla birlikte tamamlayan bir teritorya söz

Kutsal aşiretler arasında oluşan dinselpolitik bir hiyerarşi ilişkisinden de bahsetmek gerekir. Bu aşiretler içerisinde dinsel
yetkiyi ve otoriteyi elde tutan aileler arasında belirli dinsel makam ve bağlılık ilişkileri
mevcuttur. Kesinlikle değiştirilemez, esne-

18 Burada şu önemli konuya da kısaca yer vermek
gereği duyuyorum. “Dersim Aleviliği” olarak bugün

tilemez. Ardından kutsal aileler ile geri kalan aşiretler arasındaki ilişkiler gelir. Diğer

yaygınlıkla kabul gören tanımın kapsadığı topluluklar,

aşiretler, yani “talipler” ya da “müritler”,

yakın bir zamana kadar kendi inanışlarını “Raa Haqi”

söz konusu kutsal aşiretlere tabiiyet teme-

(Hakikat Yolu) olarak tanımlamaktaydılar. Gerek teo-

linde bölümlenmiştir ve bu da kesin sınır-

lojik gerekse ritüel bağlamında Raa Haqi’nin bir yanda
Ortadoğulu birçok dinsel inanışla, özellikle “heteredox”

larla belirlenmiştir. Birey, doğumla birlikte

kabul edilen etno-dinsel topluluklarla olan yakınlıkları

kastlardan birine ait olur ve değiştiremez.

dikkati çekerken bir diğer yanda içerisinde tanımlan-

En azından kültürel ideal böyledir. Ayrıksı

dığı Aleviliklerden olan özgün farklılıklarıyla ayrıldığı

örnekler, seyit aşireti değiştirme gibi, sözlü

belirtilmelidir. Bugün büyük oranda, Türkiye’de yaşanan konjonktürel gelişmeler bağlamında yenilenme,

kültür içerisinde bulunabilir. “Düşkünlük”

homojenleşme eğilimi içerisinde yerel özgünlükleri

ise tüm kültürel örüntünün dışını tanımlar,

önemli dönüşümlere uğrasa da özellikle sözlü kültür

ancak topluluktan atılma yoluyla dışarı çıkı-

bağlamında karşımıza çıkan öğeleri, bizlere Alevilik

labilir. Kişi ya bir talip aşiretin üyesi olarak

tartışmalarında çok önemli fikirler sunmaktadır. Raa
Haqi hakkında önemli bir giriş kitabı için bkz. Çakmak,
2013.
19 “Düzgün Baba” ya da “Kemere Duzgı” bu konudaki

20 Benzer kast sistemine dayalı dinsel-sosyal örgüt-

bir çok örnek yalnızca biri fakat en popülerlerindendir.

lenmeler farklı dinsel inanışlara sahip topluluklarda

Konu hakkında farklı görüşler için şu kaynaklara bakı-

da görülmektedir. Mutlaka bkz. Strohmeier ve Yalçın-

labilir Çakmak, 2013; Danık, 2006 ve Gürdal, 2006.

Heckmann, 2013.
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doğmuştur ve kendi aşiretinin “piri” olan

“rehber” - “pir” ve “mürşit” hiyerarşisi ve

ocağa mensup bir tarikat üyesidir ya da se-

ilişkileri söz konusudur. Üstelik bazı seyit

yit soylu bir ailenin üyesi olarak dünyaya

aileleri/aşiretleri arasında zamanla ortaya

gelmiştir ve dinsel statü kazanmaya doğuş-

çıkmış bulunan alt soy grupları arasında

tan hak kazanmıştır.

da yine aynı hiyerarşinin açığa çıktığı gö-

Bu ilişkisel yapıda karşımıza “mürşit”
- “pir” - “rayber” - “talip” kastları çıkar.
Dinsel, sosyal yapı pir üzerinden yürür. Eksen odur. Pir, yılda bir kez taliplerini gezer.
Gittiği köylerde büyük hürmet ve sevgiyle
karşılanır. Cem tutulur ve dinsel konular
olduğu kadar topluluk içi ya da topluluklar arası sorunların çözümü de görüşülür.
Yıllık, mevsimsel çevrimde sonbahara denk
gelen bu ziyaretleri pir, yaya olarak kendisine eşlik eden kişilerle gerçekleştirir ve
bu yolculuk da dinsel-mistik bir karakter
barındırır. “Rayber” ya da “Rehber”, pirin
yokluğunda dinsel (ve sosyal) konularda pir
adına referans olan, “yol gösteren” kişidir.
Talip ise bu hiyerarşinin alt basamağında,
onlara tabi olandır. Öte yandan seyit aileleri

rülebilir. Bu dinsel-sosyal hiyerarşi ilişkileri
sarmalının ekonomik bir temeli de vardır.
“Çıralık”21 olarak bilinen bu uygulama, gerçekleştirilen dinsel-sosyal rollerin karşılığı
olarak alt kastın üstüne ödediği bedeldir.
Sonuç olarak, bu üçlü örgütlenme modeli
hem talip aşiretleri seyit aşiretlerle hem de
seyit aşiretleri kendi içerisinde dış dünyaya
karşı “kutsal” bağlarla çevrelemiş ve dağılmasını engellemiştir. Alevi Kürtlerin yüzyıllar süren çevresel baskılar ve modern dünyanın tüm ayrıştırıcı etkilerine karşı dinsel
ve sosyal kimlik alanlarını hala bir şekilde
yaşatabilmelerini sağlamış görünmektedir.

Dersim Aleviliğinde Kutsal
Mekân/Jiare/Ziyaret

arasında da “pir” ve “rehber” ilişkisine ben-

Dersim Aleviliğini tamamlayan ikin-

zer bir hiyerarşi söz konusudur. Bu noktada

ci ana eksen, kutsal mekân kültleri çevre-

pirin pirine “mürşit” denir. Bunu dairesel

sinde şekillenen kimi inanışlar ve uygu-

bir döngü olarak da kurgulayabiliriz -ki pra-

lamalardır. Yukarıda bahsettiğimiz seyit

tikteki karşılığı da böyledir. Yani pirin piri,

aileleri merkezli dinsel otorite ve hiye-

talibin mürşididir, taliplerin pirleri hakkın-

rarşi, taliplere ait olan ve seyitlerin de sa-

daki şikâyet vb. taleplerini değerlendirip

hiplenip içerdikleri bir tür “halk (talip)

“onu denetlediği” bir dinsel makamı işaret
eder.
Burada işler biraz daha karmaşık hale
gelir çünkü tüm seyit aileleri arasında, çok
farklı dinamiklere bağlı benzer bir “talip” 54

21 Konuyla ilgili ilk çalışmalardan birisi için bkz. Gezik,
2013.
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dinselliği”22 içerisinde de görünür olmakta-

Kutsal mekân kültleri, cemevleri yahut

dır. Burada karşımıza ayrı bir ilişkisel boyut

dernekler, vakıflar vb. modern dini-sosyal

olarak doğa tapıncı pratiklerinin etkin bi-

kurumların olmadığı bir dinsel-büyüsel

çimde görünür olduğu kutsal mekân kültle-

süreçler bağlamında Dersim Alevilerinin

ri çıkmaktadır.

gündelik hayatın akışı içerisinde gerçekleştirdikleri dinsel pratiklerin odak noktası olarak karşımıza çıkar. Dersimlilerin çoğunluğunun konuştuğu Kırmancki dilinde “jiar”23
olarak yer bulan bu kültler iki ana başlıkta

22 Antropolog Gellner (1994: 3-27) İslam’ın toplumsal
karakteri üzerine olan değerlendirmelerinde, onun,
inanç ve uygulama bakımından temel olarak iki bölüm-

toparlanabilir.
Jiar, bir anlamıyla, “kutsal emanet” de-

de ele alınabileceğini tartışır. Buradaki ayrım, temel-

mektir. Ağaç asa, kılıç, anahtar yahut benzer

de, İslam’ın kurumsallaşan, yani toplumsal yaşamın

“kutsal emanetler” olarak kabul edilen jiar-

sosyo-ekonomik temelini oluşturan sisteme göre seçil-

lar, doğaüstü güçlere sahip kişileştirilmiş var-

miş, biçimlendirilmiş, katı kurallarla sistematikleştirilmiş yönü ile çoğunlukla bu merkezilikten gerek geçim

lıklardır. Bu emanetlerin koruyucusu, bekçi-

biçim gerekse de sosyo-kültürel yaşam biçim olarak

si olan aileler ya da ocaklar tarafından muha-

görece daha uzak olan toplumsal hayat içerisindeki

faza edilirler ve birtakım mistik-büyüsel gi-

inanma ve uygulamalarına dayanmaktadır diyebiliriz.

zil güçlere sahip olduklarına inanılır. Büyük

Daha ziyade kırsal kesime, kent yoksullarına dayanan
bu tip ikinci tür inanmalar ve ritüeller, gerek gündelik

çoğunluğu sağaltım ritüellerinde kullanılır.

yaşamda gerekse de literatürde derin tarihsel geçmişi

Bireysel olduğu kadar toplumsal boyutta da

ve aynı zamanda güncelliği bakımından da geniş yer

dünyevi yaşamda “batın dünyanın” temsil-

kaplamaktadır. “Halk İslamı” ya da “halk dinselliği”

cileri olarak kabul görürler. Asıl ilginç olan,

kavramı üzerine yapılan tartışmalara baktığımızda bu
tip inanma ve uygulamaların esas olarak halk kültürü

jiar-ların bizatihi kendilerinin, muhafaza

içerisinde yer aldığını görürüz. Yerel topluluğun eko-

edilecekleri yerleri yani aileleri ya da ocak-

nomik, sosyal, siyasal gündelik yaşamında ve kozmo-

ları seçmeleridir (Çakmak, 2013: 171-176).

lojisinde belirli bir tarihsel bütünlüğe yaslanmaktadır.

Bu da Raa Haqi’de kutsal mekân kültlerinin

Çoğunlukla da farklı inanç biçimlerinden öğeler barındırmakta ve “devlet”in kabul ettiği “resmi” inanma ve
uygulamalardan ayrışan içerikler barındırdığını görürüz (Ocak, 1996: 15). Bu bakımdan Türkiye’de yaşayan
tüm etno-kültürel topluluklarda belirli kurallar ve buy-

23 Kısaca belirtmek gerekir ki Dersimli Alevilerin

ruklarla sistematikleşmiş inanma ve pratiklerin dışında

konuştuğu diller olan Kırmancki ve Kurmancı Hint-

farklı inanma biçimlerine de sahip oldukları görülür.

Avrupa dil grubu içerisindedir. Buna göre, doğa ve in-

Özellikle “kutsal mekân kültleri ve ritüelleri” bakımın-

san hayatındaki her obje “eril” yahut “dişi”dir. “Jiar”lar

dan önemli benzerlikler taşıdıkları rahatlıkla ifade edi-

da eril ve dişi olarak karşımıza çıkarlar ve bu cinsiyet

lebilir. Raa Haqi’de de benzer bir gerilim, Seyit aileleri

kozmolojisi temelinde sahip oldukları karakterler, sem-

ile ayrı bir iktidar alanı ören kutsal mekânlar arasında

boller, imgeler bizi son derece derinlikli ve zengin bir

gözlemlenebilir.

kültürel dünyaya taşır.
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dünyevi otoritelerin dışında, iktidar kayna-

ları” içerisinde kalan jiar-ların (bugün halk

ğını “batın âlemden” alan özerk bir yapı ya

arasında yaygınlıkla “ziyaret” olarak bilin-

da aktör olarak tahayyül edilmesini göster-

mektedir) sayısı en az birkaç bin olarak ve-

mesi bakımından çok önemlidir. Dersim Ale-

rilebilir.

24

viliğinde kutsal mekân kültleri, rehber-pirmürşit gibi dinsel otoritelerin dışında, halk
dinselliğine dayanan özgün, ayrı bir iktidar
ve güç ilişkileri alanı ortaya çıkarmaktadır.
Jiar, bir diğer anlamıyla da “kutsal
mekân” demektir. Dersim, kuvvetle muhtemel, bu kategorideki kutsal mekânların
sayıca en fazla olduğu Alevi coğrafyası
olarak işaret edilebilir. Bu coğrafi-kültürel
alanda Jiar-lar belirli bir kişiye ait olabildiği
gibi aile-hane-soy-ocak gibi bireyden aşirete uzanan soy zincirleri bağlamında veyahut da mezra-köy-ilçe-bölüm ve hatta bölge
gibi coğrafi bağlamda, sahip oldukları etki
derecelerine göre sınıflanabilirler (Gültekin,
2004). Bu haliyle, sadece “Tunceli il sınır24 Dersim Aleviliği (Raa Haqi) kozmolojisinde iki dünya kurgusu başattır. “Neq Dina”, zahiri dünya anlamına gelir, yani yaşadığımız dünyadır. Haq, bu dünyayı
(içindeki her şeyle birlikte) yaratmış ve çekilmiştir Raa
Haqi’de dünya hayatı içerisindeki her şey Haq’ın nurundandır. Dolayısıyla belirli bir ibadet mekânı yahut
standartlaşmış ritüeller görülmez. Pratikte ise samana,
mekâna, bireye yahut topluluğa uyarlı bir ilişkisellik biçiminde dinsel yaşam görünür olmaktadır. “Haq Dina”
ise “Batıni Dünya” anlamındadır. Burada ise Haq’ın
zahiri dünyada yaşayanlara “aracı” kıldığı evliyalar/
ziyaretler, “mılaketler” ve çeşitli varlılar hüküm sürer.
Dersimli Alevilerdeki yaygın “jiare/ziyaret” kültleri bu
kategorideki varlıklarla ilişkilidir. Burada oldukça zengin, derinlikli bir kozmoloji dikkati çekmektedir. İnsan,
Batıni Dünyadaki bu temsilciler vasıtasıyla Haq’la temas etmiş olur. Raa Haqi inancı hakkında önemli bir
giriş kitabı için bkz. Çakmak, 2013. Ayrıca bkz. Gezik
ve Çakmak, 2010.
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Bu bağlamda, mevcut jiar-ları niteliklerine göre sınıflamak istersek, şu kategorileri
değerlendirebiliriz:

a) Mezarlar:
Çoğunlukla, hayatta oldukları dönemde gösterdikleri kerametlerle yaşadıklarına
ve bu özelliklerini ölümlerinden sonra da
devam ettirdiklerine inanılan kişilerin mezarları, jiar statüsündedir. Dersimli Alevi
topluluklar açısından, içerisine doğdukları
seyit ailesinin yahut talibi oldukları ailenin
kutsal atasına ait mezar, doğal olarak, bu
inancın merkezi öğesini oluşturur. Yanı sıra,
bu ailenin faaliyet alanı içeresinde kalan bölgelerdeki diğer mezar kültleri gelir.
Dersim’de mezar yeri biçimindeki ziyaretlerin iki önemli nitelik farklıyla birbirlerinden ayrıldıkları söylenebilir. İlki, çoğunlukla “türbe” yahut “yatır” olarak bilinen,
geçmişte yaşamış olduğuna inanılan ve
kendilerine kutsallık atfedilen kişilerin mezarlarından oluşur. Bu mezarlarda “Seyit”,
“Baba”, “Dede”, “Sultan”, “Hacı” gibi kutsiyet atfedilen isimler taşıyan kişilerin yattığına inanılır. Mezarlar, çoğunlukla, etrafını çevreleyen yahut üstünü örten yapılarla
birliktedirler. Bu tür ziyaretlerin kimisinde,
mezar sahibinin kimliğini yahut türbeyi
yaptıran kişinin kimliğini aktaran yazıtlar
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bulunur.25 Bazılarında ise bulunmaz. Hara-

içerisindeki kimliği, onlara atfen anlatılage-

be halindedirler ve ait oldukları söylenen

len söylenceleridir. Bu söylenceler, ilgili jiar-

şahıslar, çoğunlukla söylenceleriyle kimlik

lar hakkında gerekli tüm bilgileri içerirler.

kazanırlar. Bu tarz mezar-ziyaretlere nere-

Karakterlerin yaşadıkları süreçteki tecrübe-

deyse sadece Çemişgezek, Pertek ve Maz-

leri, günün gerçekliğine göndermelerle yük-

girt hattında rastlanması anlamlıdır. Bu

lüdür. Toplumsal davranış kodlarının ve

merkezler, erken dönem Anadolu uygarlık-

değer yargılarının asli belirleyenleridirler.

larından günümüze aktif birer idari-ticari

Karakterlerin sahip oldukları farklı mistik

merkez olma misyonu üstlenmiş yerlerdir.

güçler, birbirlerinden olan farklılıklarını ve

Dolayısıyla ziyaretin/jiar-ların somutlaştığı

aralarındaki hiyerarşik yapılanmayı yansıt-

mekân, insan eliyle inşa edilmiş yapılar biçi-

tıkları kadar aynı zamanda kendi özgünlük-

minde belirmektedir.

lerini de içerir.26

İkinci tip mezarlar, üzerlerinde yahut
çevrelerinde yapı bulunmayanlardan oluşur. Kimliklerini belli edebilecek herhangi
bir yazılı kaynak yoktur. Bu tip mezarlarda
yatan kişiler de yine çoğunlukla yukarıdaki
isimlerle anılırlar. Önceki gruptan anlamlı
bir farkla ayrışarak, Dersim’in iç ve kuzey
kesimlerinde yaygınlıkla görülürler. Çoğunlukla seyit aileleriyle ilişkilendirilmişlerdir.
Hemen hepsinin yaşayan toplumsal bilinç
25 Burada bir konuya da dikkat çekme gereği duyuyorum. Dersim’de 2000’li yıllarla birlikte (yine bir devlet
politikası gereği) görece durulan çatışma süreci içerisinde birçok ziyaret, hem devlet (valilik) hem dernek, vakıf
vb. tüzel kişilik tarafından “elden geçirilmiş”tir. Yolları
yenilenmiş, kaba restorasyonlar uygulanmıştır. Bu bağlamda, bazı önemli ziyaret alanlarında, ziyaretin sahibiyle ilgili varolan söylencelerden “bazıları” seçilerek
büyük tabelalarla ziyaretçilere sunulmuştur. Söylenceleri yazıya döken ve “tescilleyen” bu tabela yazımında,
yerel kültürel özelliklerin önemli ölçüde aşındırıldığı,
söylencelerin orijinal içerik ve anlamlarından uzaklaştırıldığı da görülmektedir. Bu süreç, Aleviliğin gerek
yerel gerekse siyasi iktidarla ilişkili aktörlerce yeniden
biçimlendirilişi konusunda oldukça önemli olaylar olarak karşımıza çıkmaktadır.

b) Doğal Mekânlar
Bu tip jiar-ların esas unsurlarını dağlar,
göller, nehirler, ormanlar yahut yine mistik
bir takım nitelikler atfedilmiş doğal özellikli daha küçük yerler oluştururlar. Buralara
dair inanışlara daha ziyade iç ve kuzey kesimlerde rastlanılmakla birlikte Alevi toplulukların yerleşim alanlarının hemen tümünde görülür.27 Denebilir ki bu kategorideki
26 Söylenceler, tüm mezar-ziyaretler için esaslı bir işlevsel rol oynar. Mezar sahibinin kimliği ve marifetleri
hakkında sadece yazılı ve geleneksel sözlü kaynaklarca
edinilen bilgiler asla yeterli değildir ve çoğunlukla gündelik yaşamda üstlendiği rollerde pek önem taşımazlar.
Burada devreye, bu söylenceleri destekleyen, yakın
geçmişe ait kişisel deneyimleri aktaran anlatılar girer.
Örneğin, bazı hastalıkların sağaltılması konusundaki
olumlu pratikleriyle yaygınlıkla tanınan bir ziyaret yerinin, yakın geçmiş içerisinde bire bir bazı örneklerde
gösterdiği kerametler, söylencesinden ziyade işlevsellik
kazanır ve tüm sorulara cevap sunabilir.
27 Göçer, yarı-göçer ve yahut yerleşik (farklı mezheplere tabi) Sünni Kürt topluluklarda da benzer kutsal
mekân kültleri inanışlar görülmektedir. Bu konudaki
karşılaştırmalı tartışmalar için bkz. Gültekin 2005, 2010
ve 2013.
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kült objelerinde ve bunlarla ilgili ritüellerde-

sek dağlık alanlarda ve güneydeki

ki çeşitlilik, yaygınlık Dersim Aleviliği’nin

küçük yerleşim birimlerinde göz-

en özgün yanıdır. Öylesine kendine özgü-

lemlenebilir. Bu durumda jiar, izole

dür ki bu çerçevede örgütlenen inanışlar,

bölgelerde çoğunlukla tek başlarına

seyit aileleri eksenli toplumsal örgütlenme-

veya birkaç aileyle birlikte yaşayan

ye kimi zaman eş statüde tutulmuşlardır.

insanların kullandıkları bir kutsal

Kimi durumlarda ise kutsiyet prestijileri

mekân olmaktadır. Bu jiar-lardan,

daha ağır basar. Söz konusu rekabet, pirler

evliyalarla/seyitlerle

ve rehberler ile kutsal mekânlar arasında

lenlerine nerdeyse hiç rastlanmaz.

belirgin bir gerilimi doğurmakta ve dikkati

Daha ziyade “melek/mılaket” kült-

çekmektedir.28

leriyle ilişkilidirler.29

ilişkilendiri-

Ayrıca şu husus da çok dikkat çekicidir.

ii) “Nisange”, bir yönüyle ilk kate-

Topluluk içerisindeki sosyal statüler ve yer-

goride değerlendirilen bireye, ai-

leşim mekânları arasında paralellik gösteren

leye yahut belirli yerel bir alan-

“hiyerarşik” bir düzen söz konusudur (Gül-

daki yerleşimcilere özgü jiar ka-

tekin, 2004). Bu ilişkileri de şöyle kategori-

tegorisinde

leştirmek mümkün olabilir:

kutsal mekânlardandır. Nisange,

i)

Dengenin en alt basamağında, deyiş
yerindeyse, “bireye” ya da “aileye”
özel jiar-lar gelir. Coğrafi koşulların
toplu yerleşimlere müsaade etmediği iç ve kuzey kesimlerdeki yük-

28 Bu gerilim, tüm kitabi ve kurumlaşmış dinler ile
kendilerine alternatif ya da rakip gördükleri ve halk
arasında yaşatılan inanmalar ile onları temsil eden
kişiler ve gruplar arasında çok yaygın olarak görülür. Örneğin (Sünni) Diyanet İşleri Başkanlığı, Sünni
halkın yatır ve türbelere fazla rağbet etmemesi, ibadetlerini camilerde kendisinin yönettiği şekilde gerçekleştirmesi ve dinsel pratiğin ekonomik boyutunun
da kendisinin belirlediği şekilde uygulanmasını vaaz
eder. Yahut popüler mekânları (Örn. Eyüp Sultan)
kontrol altına alarak, ekonomik ve sosyal-siyasal
içeriğine müdahil olaya çalışır. Ancak “halk İslam’ı”
pratiklerinde, farklı iktidar alanları oluşur ve bu tür
kutsal mekânlarda yine farklı alt iktidar odakları (cemaatler vb.) devreye girer.
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değerlendirilebilir

“nişangâh” anlamında kullanılabi29 Melek inançları/kültleri, tümüyle yöresel özellikler barındırır. Karmaşık ilişkiler içerisinde doğrudan
büyük ruhani seyitlere bağlı olabildikleri gibi bağımsız olarak da tahayyül edilebilirler. Tıpkı dünya gibi
meleklerin yaşadıklarına inanılan batın âlemde de iyi
ve kötü arasında mücadele durmaksızın sürer gider.
Batın âlemde vücut bulan melekler, tıpkı insanlar gibidirler. Aile sahibi olanların varlığından, zaman zaman düğünlerinin seslerini duyanlardan bahsedilir.
Melekler, mistik birtakım özelliklere de haizdirler.
Çeşitli kılıklara bürünebilirler. Hayvanlara dönüşebilirler. Kendi aralarında hiyerarşik bir düzen vardır
ve insan olmanın tüm özelliklerini taşırlar. Kimileri
iyiliksever ve zararsızdır. Kimileri ise insanlara ve
hayvanlara karşı son derece kötüdürler ve sürekli
bunun için çalışırlar. Bu sebepten aralarında amansız bir savaş sürüp gider. Bu savaşın bir yönü kendi
aralarındaki hâkimiyet savaşlarıdır. Diğer bir yönünü
ise Dersimliler’in geleceği konusundaki niyetleri oluşturur. Üstün gelen yazgıyı belirleyecektir (Comerd,
1997: 84 – 104).
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lir. Özel bir yerin “işaretlenmesi”

Dolayısıyla bu mekânlar, etki ala-

manasındadır. Nisange-ler yüksek

nındaki topluluğun ya da topluluk-

tepelerde, zirvelerde yahut yamaç-

ların toplanma yeridir. Bir üst ma-

larda görülebilir. Nisange-nin be-

kamda değerlendireceğimiz ziya-

lirleyici özelliği, konulduğu nok-

retlere ulaşma imkânı bulunmayan

tadan prestiji ve dinsel-büyüsel

kutsal günlerdeki ritüellerin biricik

kuvveti yüksek bir başka ziyareti

adresi yine bu ziyaretlerdir.30

görmesidir. Nisange-nin bulunduğu yerde yaşayanlar, onun sayesin-

iv) Bu gruptaki ziyaretler çok daha geniş bölgeleri etkileri altında tutan

de, gidilmesi her zaman mümkün

kutsal mekânlardan oluşur ve bun-

olmayan ziyaretlerin “yerel temsil-

ların büyük çoğunluğu doğrudan

cileri” vasıtasıyla o ziyarete gitmiş

evliya/seyit söylenceleriyle ilişkili-

gibi ibadet edebilme imkânı elde

dir. Bu ziyaretler yılın tüm zaman-

ederler. Ayrıca, Gezik ve Çakmak

larında ve bilhassa kutsal günlerde

(2010: 139-140) Nisange-lerin büyük

ziyaretçilerini ağırlar. Çoğunlukla,

ziyaretgâhların giriş ve çıkış süreç-

etki alanları dâhil oldukları aşiret

lerini sembolize edecek şekilde de

bölgelerinin sınırlarıyla örtüşür. Bu

kullanıldıklarını ifade etmişlerdir.

aşiretlerin bazıları seyit aileleri ola-

iii) Üçüncü

kategorideki

kutsal

mekânları, ilk kategorideki yerleşimlerin birlikte anıldıkları daha üst
bir bölgesel aidiyet kurgusu içerisinde değerlendirmek gerekir. Bu bir

bilir. Kişileştirilen kutsal mekân ya
da veli kültleri içerisinde sınıflayabileceğimiz özellikler gösteren bu
mekânlar, doğrudan seyit ailesinin
kutsal atasına ait olabildikleri gibi
onun sonraki kuşaklarından gelen-

köy ve çevresi olabildiği gibi, daha

lere de ait olabilirler. Bu ziyaretlerin

dağlık bölgelerde belirli alanlar (va-

etki dereceleri, diğerleri kıyas kabul

diler, yamaçlar vb.) da olabilir. Bu

etmeyecek ölçüde ileridir ve tümü-

gruptaki ziyaretler, ilkinden statü

nün bir nevi piridir/seyididir. Çün-

olarak daha yüksektedir ve mistik

kü ziyaretler de kendi aralarında

güçleri de daha baskındır. Diğer ziyaretlere günlük olarak gidilebilirken, bu ziyaretlere özel durumlarda
gidilir. Ayrıca Raa Haqi’ye göre yıllık takvimdeki belirli gün ve haftalarda gerçekleştirilen ritüeller için
de bu ziyaretler kullanılmaktadır.

30 Ziyaretlerin etki derecelerine göre, meleklerinin
sayıları ya da etki dereceleri değişebilir. Doğal olarak
buralardaki melekler daha etkindirler. Ek olarak belirtilmelidir ki bu dereceye kadar olan ziyaretlerin her birisinin kendisine has özellikleri vardır. Bu özellikler, çoğunlukla doğrudan ziyaretin meleklerle ilişkilendirilir.
Tüm ziyaretlerden istisnasız kişileştirilerek bahsedilir
ve özellikler tekil şahsa indirgenerek kullanılır.
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bazı hiyerarşik dengelere sahiptir-

Ziyaretlerden Cemevlerine Kutsal

ler ve bu da mıntıkasındaki seyit ai-

Mekânın Dönüşümü

lelerinin karşılıklı pirlik–mürşidlik
ilişkileriyle ilgilidir. Paralel olarak,
ziyaretler de dünyevi süreçlere katılırlar. Örneğin, bazı aileler arasındaki dini statüler, söylenceler aracılığıyla onanmışsa ve bu anlatılageliyorsa, anlatıyı tamamlayan güncel
gelişmeler de birebir şahitlik edilen

Günümüz Alevi topluluklarını, “geleneksel Alevilik” ve “modern Alevilik” kavram setleriyle, tarihsel ve sosyo-kültürel bir
kırılmanın tezahürü olarak değerlendiren
araştırmacıların en popüler örneklerinden
birisi “Cemevleri” konusudur. Bu eğilimin
argümanlarını inşa ettiği tarihsel geçmişte iki önemli birikme sürecinin öne çıktığı

ziyaret kerametleridir. Bu ziyaret-

görülür. İlki, 1950’li yıllardan itibaren Tür-

lerin zaman zaman kendi araların-

kiye genelinde görülen kente göç ve yeni

da “kandil gönderdiklerine”, “ateş

kentleşme dinamikleri bağlamında, (hem-

topu attıklarına” inanılır.

şerilik ilişkileri üzerinden) mekânsal yo-

Kutsal mekânlar arasında yaptığımız
bu “hiyerarşik” sınıflandırmanın esası, yerleşim birimlerinin dağılımına ve bu birimlerin oluşturduğu toplumsal sınırlara dayanmaktadır. Buna göre “talip” olan bir birey,

ğunlaşmalarla beliren “Alevi mahalleleri”
olgusudur. Buna göre, mahalleler 1960’lı ve
1970’li yıllarda etkili bir siyasallaşma süreci
yaşayacaklar ve bu da ikinci tarihsel sürecin gelişimini mayalayacaktır. Fakat bu ilk
süreçte “geleneksel Alevilik” ilişkileri esas

doğallıkla içerisine doğduğu geniş ailenin

olarak belirleyicidir. Kırla olan ilişkiler kuv-

(hanenin) bir üyesidir. Çoğunlukla birbir-

vetlidir (Okan, 2004). İkinci tarihsel birikme

leriyle kan bağı ilişkileri de bulunan hane-

alanı ise 1980 sonrasıdır. Türkiye, kamusal,

lerin oluşturduğu belirli bir soy grubunun

siyasal ve ekonomik düzenini (geride kalan

da (köy yahut belirli bir mıntıka) üyesidir.

yaklaşık 40 yılda) topyekûn değiştirdiği için,

Bu durum ilk kategorideki ziyaretlerin top-

dünya konjonktürünün de etkisiyle, “ge-

lumsal yaşam içerisinde işlerlik kazandığı

leneksel Alevilik” “modern bir kimlik söy-

toplumsal kesimi doğrudan kapsamaktadır.

lemine” dönüşecektir. “İnançtan kültüre”,

İkinci olarak birey, bu toplulukların bir par-

“sözden yazıya”, “geleneksel kurumlardan

çası oldukları daha üst bir kimlik aidiyeti

(pir-talip ya da musahiplik vb.) anayasal tü-

olan aşiretin üyesidir. Son olarak da kendisi
gibi aynı seyit ailesine talip olan diğer aşiretlerle birlikte daha geniş bir coğrafi alanın ve
kimliğin bir parçasıdır. Üçüncü ve dördüncü kategorideki ziyaretler de bu hiyerarşiyle
doğrudan ilgilidir.
60

zel kişiliklere (dernek, vakıf vb.)” gibi “geçişleri” sembolize eden kategorik başlıklar,
bu dönüşümün temel sacayakları olarak öne
sürülmektedir.31
31 Bu minvaldeki görüşleri karakterize etmesi bakımından bkz. Yıldırım, 2012.
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Farklı yerel etno-kültürel özgünlükler

Cemevlerinin,

kentleşme

olgusunun

taşıyan Alevi toplulukların yaklaşık yarım

ortaya çıkıp gelişmeye başladığı 1950-1980

yüzyıldır, kır ve kent bağlamında yoğunla-

tarihsel aralığında bir “ihtiyaç” ya da dev-

şarak ürettikleri yeni ilişkisel kültür örüntü-

letin baskı ve inkârına karşı “kimlik tutu-

lerinin, topluluğun yaşam ve geçim biçimle-

mu” olarak dinsel ya da siyasal-kültürel

rinde olduğu kadar düşün biçimlerinde de

duruşla ortaya çıkıp yaygınlaşmaması ve

dönüşümlere neden olduğu aşikârdır. Ne ki

fakat 1990’larla birlikte (Sivas Katliamı’nın

bu süreci, keskin kopuşlarla “öz”den uzak-

belirleyici etkisi altında), son 25 yılda, ciddi

laşan dönemler silsilesi yerine, tarihsel ola-

bir gündem haline gelmesi anlamlıdır. Bu-

ğan süreklilik ilişkileri içerisinde okumak

radaki belirleyici etmenin, Türkiye’nin, “24

daha doğru bir yöntem olacaktır.

Ocak Kararları” olarak bilinen neo-liberal

Örneğin

cemevlerinin

günümüzde

(özellikle büyük şehirlerde yanayana gelen
farklı yerel aidiyetlerden) Alevilerin dini bir
topluluk olarak tanınma mücadelesinin ve
sosyo-kültürel hak taleplerinin belkemiğini
oluşturduğu açıktır. Cemevleri, bir yanıyla

ekonomik dönüşüm programının 12 Eylül
sopasıyla hayata geçirilmesi akabinde, bu
ekonomi-politiğin ideolojik ve sosyal planda karşılığı olarak dünyada ve bölgede beliren yeni etnik ve dinsel bağlamlı kimlik
hareketlerinin çift yönlü bir etkiyle günde-

dini bir topluluk (ya da cemaat) olarak Ale-

lik hayata girişi olduğu söylenebilir. Kimlik

vilerin modern kentli bir yaşam içerisinde

söylemi, bir yanda yeni siyasi-ekonomik güç

beliren homojenleşmiş, kurumsallaşmış bir

ilişkilerinin kamusal ekonomi-politikalarını

dinsellik mekânıdır, bir diğer yanıyla kimlik

ve ulusal rejimleri tasfiyede yahut radikal

mücadelesinin siyasal boyutunun örgütlen-

revizyonlara piyasa ekonomisine uyarlı hale

diği “sivil toplum” kurumları olarak sosyo-

dönüştürmesinde kullandığı birer kaldıraç

kültürel hayatın önemli bir bileşenidir. Bu

işlevi görürken bir diğer yanda, tersinden bir

bağlamda cemevleri, Alevi ritüellerin ger-

sonuç olarak, bu tür devlet ve toplum inşa

çekleştirildiği kurumsallaşmış bir kutsal

süreçlerinin tasfiye ettiği yahut yok saydığı

mekân olabilmiş midir? Bir dinsel inanç biçi-

etno-kültürel toplulukların yeni “yerel/kü-

mi olarak Alevilik, bu mekânsal kurguyu ne

resel dünya”da kendilerine bir yer bulma,

ölçüde içermiştir? Bu durum, bütün resim

hak talep etme zemini de sunmaktadır. Si-

için geçerli midir? Gelenekselden (ve hatta

yasal İslamın Türkiye siyasetinde kamusal

otantiklikten) moderne uzanan, tarihsel ke-

temsillere sahip olması ve zamanla merkez

sintili Alevilik kurguları, cemevlerini dinsel

siyaseti de belirlemesi ve Alevilik gibi etno-

kimlikten kültürel kimliğe geçiş alanları ve

dinsel toplulukların görünürlük kazanma-

gerilim noktaları olarak okuma eğiliminde-

sı örneklenebilir. Bu bağlamda cemevleri,

dir. Bu tespit ne ölçüde geçerli olabilir?

Alevilerin, dinsel bir topluluk olarak tanın61
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ma mücadelelerinde, mevcut siyasal düzen

belirleyen dinamikler, daha ziyade kolektif

(anayasa) bağlamında öne sürdükleri ve

aklı ve süreçleri ön plana çıkaran dayanış-

tanınmalarını bu “modern” dinsel-hukuki

macı ve kapalı bir topluluk bilinci içerisin-

mantık düzleminde somutlaştıran bir “iba-

den şekillenmektedir.

det mekânı” göstergesi olarak biricikleşmektedir. Peki, 90’lar ve 2000’ler Türkiye’si kent
hayatının belirlediği koşullarda “ibadet”, bu
mekânlarda nasıl gerçekleşmektedir?32

Bu durumda, cemevleri açısından ortaya çıkan öncelikli konuların başında “temsiliyet” odaklı tartışmalar gelmekte ve kentli
Alevi toplulukların dinsel ritüelleri geri plan-

Öncelikle işaret edilmelidir ki cemevleri

da kaldığı gibi bu tartışma ve mücadelelerin

bugün için yasal düzlemde halen birer kitle

etkisinde de şekillenebilmektedir. Örneğin,

örgütü konumunda olduğundan, anayasa

4 Ağustos 1995 gibi Dersim için karanlık bir

tarafından belirlenmiş yönetim ilişkilerine

tarihsel dönemde Sıkıyönetim Bölge Komu-

ve birtakım prosedürel süreçlere tabidir.

tanının ve OHAL Valisinin katılımıyla açılan

Yani dernek ya da vakıf statüsündeki bu

Tunceli Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yay-

kuruluşlarda “başkan”, “yönetim kurulu”,

ma ve Yardımlaşma Derneği (şimdiki adıyla

“disiplin kurulu”, “üyeler” vd. gibi bir dizi

“Tunceli Cemevi”), bu bağlamda parlak bir

hiyerarşik ilişkilenme biçimi mevcuttur.
Cemevinde gerçekleştirilen dinsel ritüellerden diğer siyasal yahut sosyo-kültürel
etkinliklere kadar her faaliyetin biçimi, içeriği ve kapsamı söz konusu “yönetim” mekanizmalarından, karar alma süreçlerinden
geçmektedir. Çoğunlukla da “işin başında”
olan yetkililerin politik ve dinsel bilgileri, ilgileri ve yetileri çerçevesinde…33 Oysaki çoğunlukla küçük ölçekli kırsal yaşam tarzına,
kırsal üretim süreçlerine ve toplum yapısına
uyarlı Alevilikte dinsel otoritelerle takipçile-

örnek olarak karşımızdadır. Aynı zamanda,
Tunceli Cemevi örneği, neo-liberal ekonomi
ve kimlik siyaseti eksenli bir programla yönetilen devletin “Alevi Açılımı”na müdahil
olma biçimlerini göstermesi bakımından da
çarpıcıdır. Bu bağlamda, Tunceli Cemevi’nin
(yani derneğin) seçilmiş yönetim ve başkanının dinsel olduğu kadar sosyal ve siyasal
tutumları da cemevlerinin yukarıda ifade
ettiğimiz tartışmalı konumuna birer örnek
olarak verilebilir.34

ri arasındaki ilişki ne mekânsal ne de yasa-

Tunceli Cemevi, devletin yereldeki en

larca sınırları belirlenmiş anayasal prosedü-

ağır, baskıcı askeri ve sivil kurumlarıyla

re tabi olagelmiştir. Varolan güç ilişkilerini

başında durarak kendisini hissettirdiği ko

32 Konu hakkında fikir verici bir tartışma için bkz. Tambar, 2010.

34 Bu konudaki çarpıcı iddialar ve değerlendirmeler için

33 Bu bağlamda hazırlanmış önemli bir çalışma için
bkz. Es, 2006.

icin-ali-ekber-yurt-cemevi-baskanligina-aday-olmus.
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şullardaki açılış sürecinde ve takip eden yıl-

olarak kullanımı, yine bir jiar aracılığıyla

larda, Dersimli Alevilerin son derece yoğun

olmaktadır. Cemevinin üzerinde inşa edil-

ilgisi altındadır. Cemler kalabalık geçmekte,

diği alan “Gola Xızıri” olarak bilinen, Pülü-

genellikle cemaat salona sığmamakta, Ceme-

mür ve Munzur çaylarının birleştiği alandır.

vi ihtiyacı karşılamamaktadır. Yılın belirli

Cemevinin altındaki yamaçta “Gola Çetu

bir döneminde değil hemen hemen tüm sü-

Parkı”na dönüştürülen alanda daha yoğun

resince (her Perşembe akşamı) cemler yapıl-

dinsel aktivite gözlemlenmektedir. Bu bağ-

maktadır. Bu cem ritüellerine zaman zaman

lamda denebilir ki cemevlerinin, bir mekân

yereldeki askeri ve sivil bürokrasi temsilci-

olarak, kutsallıkla kurduğu bağın esas ma-

leri katılmaktadır. Bazı Dersimliler de rahat-

hiyeti, gerçekleştirilen ritüellerin odaklan-

sızlık uyandırsa dahi, 1990’lı yılların ikinci

dığı dinsel imgelerle, sembollerle daha faz-

yarısındaki diğer örnekler gibi, Cemevinin

la ilişkilidir -ki Dersim Aleviliğinde bunun

Dersim’de açılışı, Aleviliğin-Dersimliliğin

karşılığı jiar-lar olarak tezahür etmektedir.

bir nişanı olarak kabul görmüştür. Ancak

Cemevlerinin sosyo-kültürel yahut siyasal

bu ilgi ve dini-sosyal hareketlilik, 2000’li

tutumları bu kurumları kullanan Alevi top-

yıllarla birlikte peyderpey azalacak ve özel-

luluğun ya da toplulukların siyasal eğilim-

likle Kürt siyasal akımın 2010 sonrasında

lerine, bu kurumlara önderlik eden “seçil-

Kürt Alevi kimlik alanını doldurmasına

miş” yönetim kadrosunun Alevilik algısına

paralel olarak azalacaktır. Zira Cemevi yö-

ve bilgisine göre çeşitlenmektedir.35

neticilerinin genel tutumu, kuruluşundan

Sonuç Yerine: Bir Kutsal Mekân

günümüze devlet ve siyasi erkle sürekli bir

Olarak Hopa Şeğank ya da Qewaxa

temas içerisindedir. En nihayetinde, Tunceli

Boze (Dersim Aleviliğinin Güncel

Cemevi’nde düzenlenen “Muharrem İftarı”,

Varolma Mücadeleleri)36

“Ramazan İftarı” ve ölüm-cenaze ritüellerinde Sünni-İslam’a yakın dinsel ritüeller

Bugün Dersim Siyenk’de (Atatürk Ma-

gerçekleştirilmesi ile “Alevi Açılımı” kapsa-

hallesi), şehrin son 5-6 yıl içerisinde inşa

mında Cemevine ziyarete gelen bürokratlar

edilmiş olan en büyük mahallesinin ortasın-

ve devlet yetkilileri, Dersimlilerin tepkisiyle

dan geçen Tunceli-Elazığ karayolu üzerinde

karşılaşmıştır. Gelinen aşamada Cemevi-

belediye tarafından düzenlenmiş bir “park”,

nin sadece cenaze hizmetlerinin verildiği
ve ölüm sonrası ritüellerin (yemeklerinhayırların) gerçekleştirildiği bir mekana dönüştüğü söylenebilir.
Öte yandan Tunceli Cemevi’nin, kurumsal bir çerçeve yerine kutsal mekân

35 Bu konuda bilgi verici bir çalışma için bkz. Yılmaz,
2011.
36 Bu alt başlık altında değerlendirilen etnografik bilgiler, sosyolog Hüseyin Tatar’ın Tunceli Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde sunduğu “Kuşatılmış Dersim İnancına Güncel Müdahaleler Dolayımıyla Bakmak: Qewaxa
Boze Örneği” başlıklı seminerinden alınmıştır.

63

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ilk bakışta önemsenmeyebilir. Şehrin bu

Hopa Şeğank, Dersim’de devlet yahut

mahallede yaşadığı yoğun, hızlı ve çarpık

belediye ve çeşitli dernek vb. kurumlarca

kentleşme/betonlaşma sarmalı içerisinde

yerel kutsal mekânlara yönelik düzenleme/

küçük ve özensiz bir çevre düzenlemesi fikri

kimliklendirme vd. içerikli müdahale örnek-

uyandıran bu yer, aslında Dersimli Alevilerin gündelik yaşamda sıklıkla kullandıkları
bir başka “kutsal mekân”dır.

lerinden yalnızca birisidir. Ziyarete düzenli
olarak gelen ve çoğunluğu çevrede oturan Dersimlilerin aktarımlarına göre Hope

Parkın tabelasında “Hopa Şeğank” ya-

Şeğank’ın asıl yeri, bugün çeşitli devlet ku-

zar. Bugünkü adı Atatürk Mahallesi olan

rumlarına tahsis edilen arazilerde kalmıştır.

muhitin yerel dildeki mekânsal adı olan “Si-

Mahallenin son yıllardaki hızlı gelişimin,

henk” ile ziyaretin adının yakınlığı dikkat
çekicidir. Bir ses dönüşümünün yaşanmış
olması olasıdır. Bu anlamıyla, ziyaretin anlamsal adı, mahalleyi de kapsayan coğrafi
bir alanın ziyareti ya da kutsal varlığı olarak
okunabilir.
İri taşlarla örülmüş küçük bir su birikintisini, yarım hilal şeklinde oldukça dar
bir alana yerleştirilmiş banklar ve üstü açık
çardaklar çevreler. Yeni dikildiği anlaşılan

belediyeyi, yerelde tanınan ve hürmet edilen bu ziyaret için yeni bir yer yapmaya teşvik ettiği anlaşılmaktadır. Sonuç itibariyle
de şimdiki yerinde, Hopa Şeğank adına bir
tabelası olan mekân düzenlemesine “park”37
olarak gidilmiştir. Ne ki bu düzenlemenin
(parkın) bulunduğu yer bir başka kutsal
mekânın (ziyaretin) alanıdır: Qewaxa Boze.
Qewaxa

birkaç çam ağacı resmi tamamlamaktadır.

Kavak”

“Hopa Şeğank”, “Şeğank’ın gölü” anlamın-

kadın

Boze,

olarak
bir

Türkçeye
çevrilebilir.

ziyaret

olan

“Boz
Dişi/
Qewaxa

da çevrilebilir, fakat burada kastedilen “göl”
yerine “havuz”, yani insan müdahalesiyle
ortaya çıkan su birikintisi anlamı daha uy-

37 Burada şu önemli ayrıntıya değinme gereği duyuyorum. Dernekler/vakıflar, müzeler ve parklar gibi
mevcut anayasal düzen içerisinde kullanılabilecek ola-

gun bir çeviri olacaktır. Sabah ve akşamüstü

naklar dini bir topluluk olarak (özellikle) kentli Alevi-

vakitlerinde genellikle Dersimli kadınların

lerin, kendi kutsallarıyla ilişki kurabilme ve bu ilişki-

ziyaret çevresinde bekleştiği, ziyaretçilerin

leri mekânsal boyutta düzenleyebilme imkânlarını ve

çeşitli lokmalar, niyazlar (kansız kurban)

yollarını göstermesi açısından da çarpıcıdır. Bu haliyle
gerilimlere de açıktır. Bir “park” ya da “çevre düzen-

dağıttığı ve her kutsal mekânda görüldüğü

lemesi” olarak düzenlenebilen kutsal mekânlar, şehre

üzere, çeşitli sosyal paylaşımların, kaynaş-

ya da yerel kültüre yabancı insanların veyahut da genç

maların yaşandığı gözlemlenebilir. Birikin-

kuşakların algısında kutsiyetin gerektirdiği ciddiyet

tide bulunan su, ziyaretle ilgili ritüellerin
odağındaki sembolik öğedir ve genellikle
sağaltım amaçlı kullanılır.
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ve saygıdan da uzaklaşmaktadır. Bu saygıyı kültürel
temelde yaşatan ve sahiplenen Aleviler ile “diğerleri”
arasında net biçimde görülebilecek ayrışmalar da söz
konusudur.
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Boze38, buradaki ziyaretçileri tarafından

dır. Cemevi, önemsenen ve sahiplenilen bir

Duzgı’nın kız kardeşlerinden birisi olarak

mekân olmakla birlikte, mekânın dinsel ve

kabul görmektedir. Duzgı, bugün yaygın-

sosyal pratikler boyutuyla kullanımı açısın-

lıkla “Düzgün Baba” olarak bilinse de Raa

dan, Dersimli Alevilerin kutsal mekân algısı

Haqi’de (Dersim Aleviliğindeki) temsil etti-

içerisinde daha tali olarak değerlendirildi-

ği karakter ve taşıdığı anlam çok daha fark-

ği anlaşılmaktadır. Örneğin, Qewaxa Boze,

lıdır. Duzgı, Düzgün demek olmadığı gibi

Siyenk’de yaşayan birçok Dersimli için ula-

“baba” tabiri de Dersim Aleviliğine sonra-

şımı nispeten kolay ve ziyaretçi yoğunlu-

dan eklemlenen bir sıfattır. Duzgı’nın kız

ğunun olduğu bir yerdir. Dolayısıyla Raa

kardeşlerine ilişkin birçok farklı anlatı bulu-

Haqi’de kutsal sayılan gün ve dönemlerde,

nabilir ancak bilinen en önemli üç kız kar-

Cemevi ve Cemevinin üzerine kurulu oldu-

deşi (her biri ayrı birer dağ ya da göl olan)

ğu bir başka kutsal mekân olan Gola Xızıri

Haskar, Jele ve Buyere’dir. Qewaxa Boze’nin

(Gola Çetu) yerine Qewaxa Boze tercih edil-

de bu kız kardeşler grubuna dâhil edilmesi,

mektedir. Öte yandan Tunceli Cemevi’nde

nispeten yeni bir durumdur.

özellikle “Alevi Açılımı” sonrasında kimi

Qewaxa Boze’de, konumuz açısından
dikkat çekici olan durum, ziyaretin takipçilerinin Tunceli Cemevi’nden ziyade gerek
dinsel ritüelleri için gerekse dini-sosyal pratikleri için bu mekânı tercih ediyor olmaları-

başbakanlara, cumhurbaşkanına ve Diyanet
İşleri Başkanlığına bağlı yerel din yetkililerine (müftülük vb.) ev sahipliği yapılması;
bu gibi kimselerin huzurunda semah gösterilerinin düzenlenmesi; Ramazan Orucu
sırasında iftar yemeklerinin verilmesi ve

38 Qewaxa Boze’nin söylencelerinin analizi ayrı bir ça-

hatta “Muharrem İftarı” gibi Alevilikte kar-

lışma konusu olabilir. Söylencelerden ilkine göre, ziya-

şılığı olmayan pratiklerle çeşitli yerel devlet

retin bulunduğu yöre susuzluk içerisindeyken Duzgı
iki kız kardeşini buraya gönderir. Kırk at ile ziyaretin

bürokrasisiyle birlikte Cemevinin kullanıl-

bulunduğu yere gelen kız kardeşlerden birisinin atının

ması gibi pratiklerin çoğu Alevinin tepkisini

bastığı yerden su çıkmaya başlar. Yöre halkı bu noktayı

çekmekte ve mekânın kullanımı konusunda

kutsar ve ziyaret haline getirir. Diğer söylenceye göre

isteksizliğe neden olduğu görülmektedir.

ise bu mekânda daha önce “üç kavak ağacı” vardır.
Günün birinde bu kavaklar aniden kaybolurlar ve yöre
halkı bu durumu bir keramet göstergesi olarak algılayarak kavakların bulunduğu yeri kutsar. “Kırk at”, “Kız

İlgi çekici bir şekilde Qewaxa Boze,
bir

kutsal

mekân

olarak,

Alevilerin

Kardeşler”, “Kavak”, “susuzluk ve su çıkarma” ve daha

“yabancılar”la kurdukları ilişkiler bağla-

bir dizi sembol, yerel toplulukların kültürel çantalarıy-

mında, Türkiye’de 1990’larla kentlerde yay-

la birlikte değerlendirildiğine bize bugün kentleşen

gınlaşan cemevlerine benzer sosyal ve siya-

“Tunceli”nin yuttuğu kırsal bir dünyayı anlatmaktadır.
Yapılacak daha yoğun ve ayrıntılı çalışmalar, Aleviliğin

sal misyonlara da sahip olduğunu düşün-

dönüşümü ve sürekliliği üzerine tartışmaları daha da

dürtmektedir. Tunceli Cemevi’nin gündelik

aydınlatacaktır.

sosyal yaşamın akışı içerisinde üstlen(e)
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mediği sosyal ve siyasal tutum, yerel Ale-

rının, bu mekânlarda da şu veya bu ölçüde

vi topluluk tarafından, bir başka kutsal

ortaya çıkan güç ilişkilerini topluluk üyeleri

mekânda üretilmektedir. Şöyle ki “Camile-

arasında dağıttığı söylenebilir. Böylelikle

re karşı Cemevleri”, Türkiye’de kimlik po-

paylaşılan, ortaklaşılan ilişkiler ve kolektif

litikalarının görünür olmaya başladığı bir

temelde davranışlar üretilebilen bir ilişkisel-

konjonktürde, mevcut “modern” kamusal

lik biçimi üretilmektedir. Örneğin cemev-

düzen ve seküler bir dinsellik alanı içeri-

lerine daha büyük miktarlarda, nakit para,

sinde varolabilmenin, kabul görebilmenin

kanlı kansız kurban sunuları vb. gibi gelen

başat söylemlerinden birisi haline gelmiştir.

niyaz ya da lokmalar, doğrudan kurum yö-

Aleviliğin bir dinsel inanış olarak kabul gö-

netimi denetimine geçmekte ve (inanç gere-

rebilmesi, onun da diğer modern kurumsal

ği topluluğa tümünün topluluğa dağıtılması

din sistemleri gibi mekânsal düzenlemelere,

gerekli olan) gelirin akıbetine bu merci ka-

standartlaşmış ritüellere ve söylemlere sa-

rar vermektedir. Qewaxa Boze gibi kutsal

hip olması gerektiği hâkim fikrini üretmiş-

mekânlarda ise gelen sunuların paylaşımı

tir. Cemevleri bu nedenle, günümüzde de

yerinde yapılmakta ve herkes katılmakta-

Alevi hareketinin ve Alevilerin en önemli ve

dır. Dağıtımın organizasyonunu, mekânın

tartışmalı gündemlerinden birisidir. Bu bağ-

müdavimleri arasındaki sosyal ilişkiler be-

lamda daha içeriden bir örnek olarak, Alevi

lirlemektedir.

çoğunluğun yaşadığı Dersim’e baktığımızda, Cemevinin kutsanan pratikleri ve talep
edilen etno-politik duruşu sergilemediği
noktada, Qewaxa Boze’nin bir başka isim ve
söylenceyle yeniden güncellik kazandığını/
kazanabildiğini görüyoruz.
Ayrıca

Boze

çilerinin ve ziyaretçilerinin büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır. Kadınların
mekânda yarattıkları sosyal ilişkiler, büyük
ölçüde, kendi kültürel gerçeklik alanını büyük bir kuvvetle baskılayan ve yer yer gün-

kutsal

delik hayatın akışını belirleyen “yabancı”

mekân kültlerinin yeniden üretiminde, bu

ilişkilerin karşısında bir tutunum olarak

mekânları sahiplenen Aleviler arasındaki

okunabilir. Gündelik sohbetler, bilgi alış

ilişkilerde, cemevleri gibi kurumlarda gö-

verişi, muhitte yaşanan olaylar hakkında

rülen hiyerarşik yapılanmanın olmaması da

yorumlar, ziyarete gelenlerle kurulan iliş-

belirleyici olabilir. Başkan, Başkan Yardım-

kiler ve soru-cevap tarzı sohbetlerle alınan

cısı, Üye, Disiplin Kurulu vd. kurumsal un-

bilgilerin paylaşımı, sözlü kültüre dayalı bir

vanların ve prosedürlerin yerine, gündelik

hafızanın kodları içerisinde yaşanan mekânı

olağan akışın ve mekânda bir araya gelen

Qewaxa Boze’nin kutsallığını merkeze ala-

Alevilerin sahip oldukları kültürel kodlarıy-

rak yeniden kurgulamak olarak pekâlâ de-

la daha kolay ürettikleri yatay ilişki alanla-

ğerlendirilebilir.
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Qewaxa Boze’de sıklıkla bulunan ve vakit geçiren Dersimlilere göre ziyaretin melekleri artık eskisi gibi görünmemektedir.
“Bu mekânı terk etmişlerdir.” Anlatılmak
istenen düşünce, ziyaretin çevresinde geli-

“dinamizme” kavuşmuştur (Gültekin; Yeşiltepe, 2015).39
Özetle Dersim’in neo-liberal dünya ve
ülke pazarındaki yerinin, sivil ve asker/
emniyet mensubu memurlar, öğrenciler ve

şen olaylara tepki gösterdiğidir. Sebebi ise

tatilciler-turistler tarafından yaratılan “tü-

“yabancıların”, yani son 6-7 yıl içerisinde

ketim ekonomisiyle” belirlediği pekâlâ ifa-

üniversitenin kuruluşuyla birlikte şehrin

de edilebilir. Bu pazarın sosyo-kültürel ve

sosyo-ekonomik hayatında yaşanan hızlı
dönüşümün taşıdığı aktörlerin gündelik yaşamda hissedilir biçimde etkili olmalarıdır.
Şimdilerde Dersim’de yerli Alevi ve Sünni
topluluklar açısından yaşanan en büyük değişim, şehrin bugüne dek gündelik yaşantısına doğrudan müdahil ol(a)mayan “yabancıların” (asker ve polis memur ailelerinin) taşıyamadığı sosyo-kültürel farklılığın,
özellikle “Tunceli Üniversitesi”yle karakterize olan yeni ekonomik ve sosyal dinamiklerle birlikte görünür olmasıdır. Örneğin
kent mekânsal olarak son 5 yıldır hızla büyümektedir. Demografik artış oldukça hissedilir boyutta ve dikkat çekicidir. Merkez
ilçe nüfusuna (2012 itibariyle 34 bin) en az
7-8 ila 10-12 bin kişinin eklendiği iddia olunabilir -ki toplam içerisindeki yerli Alevilerin nüfusu yaklaşık olarak 17-20 bin olarak
öngörülebilir. Dersim’de son on yıla değin
durağan bir görünüm arz eden ekonomik
ve sosyal hayat, şehre taşınan yeni aktörlerle (üniversite, yeni hastane, dershaneler ve
cemaat bağlantılı bazı yurtlar, barajlar, kalekollar, yeni yollar vd.) birlikte görünür bir

39 Artan nüfus öncelikle konut sektörünü çarpıcı biçimde hareketlendirmiştir. Bugün Dersim şehir merkezi
(Çarşı) ve birkaç sene öncesine kadar bile tarlalardan
ibaret olan “Atatürk Mahallesi” inşaat sahası konumundadır. Arsa ve konut fiyatları hızla yükselmiş, ciddi bir
para dolaşımı ortaya çıkmıştır. Dersim’de (Cumhuriyete dâhil edilişinden günümüze) memurların sırtladığı
ekonomik hareketlilik (bu kesime bağlı olarak ortaya
çıkan güdük “hizmet sektörü” -ki şehir ekonomisinin
%70’idir ), hâlihazırda ciddi bir genişleme eğilimi göstermektedir. Atatürk Mahallesi (değişimin tüm boyutlarıyla sergilendiği büyük bir mekân olarak) hipermarketlerle, lüks sitelerle, inşaatlarla, yeni mahallelerle, kalabalık araçlarıyla, benzinlikleriyle, fırınlarıyla, lokanta
ve kafeleriyle, “fast-food” işletmeleriyle, dershaneleriyle, öğrenci yurtlarıyla, kırtasiye ve fotokopi merkezleriyle, birbiri ardına açılan büyük giyim, beyaz eşya, ev
mobilyaları dükkânlarıyla yayılmaya devam etmektedir. Şehrin geleneksel merkezindeki devlet kurumları
da peyderpey Atatürk Mahallesi’ne taşınmıştır. Valilik,
adliye, vergi daireleri, yeni şehir hastanesi vd.’leri… şu
da ifade edilmelidir ki kamu ve özel sektördeki bu genişleme, genç Dersimli kuşaklar için de önemli bir yerel
istihdam alanı açmaktadır. Kamu alanlarında iş bulmak
daha zor olsa da kentin yerli nüfusunun azımsanmayacak bir bölümü yükseköğrenim görmüş genç kuşak
Dersimlilerdir. Kente dışarıdan gelen “yabancı” nüfus
ve yerel halk arasındaki dengeyi bu kesim aktif biçimde kurmaktadır. Özellikle bu kuşağın yeniden ürettiği Dersimlilik hissiyatı ve davranışları, güncel sosyal
değişmenin etno-kültürel, sosyo-ekonomik ve siyasal
boyutlarını yansıtması bakımından dikkat çekicidir.
Dersim’de yaşanan sürece dair güncel bir çalışma için
bkz. Gültekin ve Yeşiltepe, 2015.
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siyasal-ekonomik boyutları ise Dersimlilik
kimlik alanını oluşturan Dersim merkezli
Alevilik inancı ve toplumsallığıdır. Ne ki bu
kimlik kurgusu, başta Dersimli Alevilerin
kendi inanç kurumlarını yine kendi dinamikleriyle yaşatıp sürekliliğini sağlayamamalarından; süreklileşen bir devlet engelinden ve manipülasyonundan; Kürt ulusalcılığı, Dersim etnisizmi ve daha birçok farklı
düşünsel-siyasal odak tarafından müdahalelere maruz kalan içeriğinden ötürü, ciddi
bir belirsizlik içerisinde sürüklenmektedir.
Mevcut boşluk ise yerel pazarları yine yerel
etno-kültürel kimlikleri birer piyasa aktörüne çevirerek tüketim ekonomisini canlandıran neo-liberalizm ve ona uyarlı kimlik
siyasetleri

tarafından

doldurulmaktadır.

Sonuçta, Dersim’de, Dersimlilere yabancı
bir Yeni Dersim, aşina oldukları ama yabancılık da hissettikleri farklı bir sosyo-kültürel
gerçeklik olarak belirmektedir. Bu dönüşümün belirleyici görüntüsünün, çoğunluktan
azınlığa evirilen “Alevi dinsel kimlik alanı”
olduğu iddia edilebilir.
Dolayısıyla Qewaxa Boze, Dersimli Aleviler örneğinde, bize gündelik sosyal hayatın
akışı içerisinde (genellikle Cemevi odaklı)
“Alevi kurumları” dışında, Alevi toplulukların yaşam stratejilerini aktaran çarpıcı bir
örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Atatürk
Mahallesi’nde, kültürel toplumsal bellekte
halen “Sihenk” olarak kodlanan mıntıkada
yaşayan Alevilerin, mevcut Alevi kurumları
yerine dinsel-sosyal akışı sürdürülebilir kıldıkları bir mekân olarak belirmektedir.
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OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE OSMANCIK’TA
KOYUN BABA TEKKESİ
KOYUN BABA LODGE IN OSMANCIK ACCORDING TO
OTTOMAN ARCHIVE DOCUMENTS
Fahri MADEN1

sında faaliyetlerini devam ettirdiğini, ancak
diğer Bektaşi tekkelerinde de 1826 sonrası
sık rastladığımız başka bir tarikat şemsiyesi

ÖZ
Horasan erenlerinden olduğu kabul
edilen Koyun Baba (v. 1468) XV. yüzyılda
Anadolu’ya gelmiş, pek çok yer dolaşmış,
sonunda Osmancık’a yerleşmiş ve burada
bir tekke açmıştır. Vefatının ardından mezarı üzerine türbe inşa edilmiş, tekkesi ise XIX.
yüzyıla kadar açık kalıp faaliyet göstermiştir. Bir Kalenderi şeyhi olduğu tespit edilen

veya adı altında varlığını devam ettirdiğini
göstermektedir. Bu çalışmada Osmanlı arşiv
kaynakları ışığı altında Osmancık’taki Koyun Baba Tekkesi ve Vakfı’nın XIX. yüzyıldaki durumu ve faaliyetleri ele alınmaktadır. Böylece günümüze sadece Koyun Baba
Türbesi ulaşan külliyenin tarihi geçmişi gün
yüzüne çıkartılmış olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bektaşilik, Çorum,
Amasya, Osmancık, Koyun Baba.

Koyun Baba’nın kurmuş olduğu tekke, en
geç XVII. yüzyılda Bektaşi dervişleri tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Evliya
Çelebi sözü edilen dönemde tekkenin çok
mamur olduğunu, ziyaretçilere gece gündüz yemek ikram edilip gül suyu serpildiğini nakletmektedir. Tekke bu canlılığını 1826
yılında Bektaşiliğin yasaklanması üzerine
bir süre kaybetmiştir. Ancak Osmanlı arşiv
belgeleri buranın XIX. yüzyılın ikinci yarı-

ABSTRACT
Sheep Baba (d. 1468) accepted as one of
the Khorasan dervishes who came to Anatolia in XV. century, traveled to many places, eventually settled in Osmancik and has
opened a lodge in here. Following his death,
the shrine was built over the grave, and the
lodge remained open until the 19th century.
The lodge founded by Koyun Baba who is

Makale geliş tarihi: 02.03.2016 • Makale kabul tarihi: 30.04.2016

a Calender sheikh was began to be used by

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

Celebi said that the lodge was a very pros-

Bektashi dervishes in XVII century. Evliya
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perous in this period, meals were serviced

kovalaması esnasında bir tepeyi yedi defa

to visitors all day and night, and rose water

dolaşıp koyunu yakaladığında, “Ey mü-

was sprinkled rose water to the lodge. The

barek, kendin yoruldun, beni de Hz. Eyüp

lodge has lost this viability for a while with

sabrına nail ettin” dediği için bu adla anıl-

the prohibition of the Bektashism in 1826.

dığı rivayetleri mevcuttur (Gürel, 2000: 16;

But according to the Ottoman archives this

Yılmaz, 1999: 24).

place has carried on its activities in the second half of the 19th century, but it has continued to exist also other Bektashi lodges in
common after 1826 continued to exist under
the umbrella or the name of a sect to which
we run across frequently. In this study, the
status and activities of Koyun Baba Logde
and Foundation in Osmancik in the XIX.
centruy are discussed in the light of the Ottoman archival sources, Koyun Baba Logde
and Foundation in Osmancik status and activities are discussed. Thus, the history of
the “külliye”, from which only the Koyun
Baba Tomb is extant, will be revealed.
Keywords: Bektashism, Corum, Amasia,
Osmancik, Koyun Baba.

Vilâyetnâme’de ismi Seyyid Ali olarak zikredilen Koyun Baba, gece rüyasında
gördüğü Hz. Peygamber’in emriyle hacca gitmiş, Medine ve Kerbelâ’yı ziyaret ettikten sonra irşad vazifesiyle XV. yüzyılda
Anadolu’ya gelmiştir. Yolculuğu Bursa’ya
ulaşan Koyun Baba burada koyun çobanlığı
yapmış ve gösterdiği kerametler tanınmasını sağlamıştır (Gürel, 2000: 166-167; Çıplak,
2001: 58-59). Bursa’da koyun çobanlığı sırasında bir mağarada inzivaya çekilip kırk
gün inzivada kalmasından dolayı kendisine Âşık Çoban ve Ârif Çoban lakapları verilmiştir (Ocak, 1999: 94). Franz Babinger,
Vilâyetnâme-i Otman Baba’da Terkos civarında yaşayıp Arık Çoban adıyla bilinen ve
Otman Baba’yı sırtına alarak karşıdan kar-

GİRİŞ: KOYUN BABA
Koyun Baba ile ilgili ilk bilgiler XVI. yüzyılda yazıya geçirilen Vilâyetnâme-i Koyun
Baba’ya dayanmaktadır. Vilâyetnâme’ye
göre Horasan’da doğmuş olan Koyun
Baba’nın soyu Hz. Ali evlâtlarından sekizin-

şıya geçiren şahsın Koyun Baba olduğunu
öne sürmektedir (Babinger, 1993: 881). Bu
bilgi ve Vilâyetnâme’de verilen bilgiler Koyun Baba’nın XV. yüzyılda yaşadığını, Fatih
Sultan Mehmet’in çağdaşı olduğunu göstermektedir (Şahin, 2002: 230).

ci imam Ali er-Rızâ’ya ulaşmaktadır. Evliya

Koyun Baba bir süre de İnegöl civarın-

Çelebi, Horasan’dan Anadolu’ya gelirken

da çobanlık yapmış, daha sonra rüyasında

yaptığı yolculuk sırasında her yirmi dört

gördüğü Hz. Ali’nin emriyle Osmancık’a

saatte bir koyun gibi melediği için kendisi-

giderek Hıdırlık mevkiindeki bir sakız ağa-

ne Koyun Baba lakabının verildiğini söyle-

cının yanına yerleşmiştir. Vilâyetnâme’de

mektedir. Bununla birlikte koyun çobanlığı

Koyun Baba’nın burada da kerametler gös-

yaparken bir gün sürüden kaçan bir koyunu

terdiği, etraftaki bazı kimseler tarafından
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hoş karşılanmamakla birlikte bu kerametle-

ği bilgilerden yola çıkarak Bursa, Menemen

rin veliliğini kanıtladığı anlatılmaktadır. Bu

ve Osmancık çevresinde izleri aranabilir. Üç

münasebetle Koyun Baba’nın şöhreti Fatih

ana mekân ve bu mekânla bağlantılı bölge-

Sultan Mehmet’e kadar ulaşmıştır (Şahin,

lerde Koyun Baba’nın diğer faaliyetleri de

2002: 229-230).

takip edilebilir. İlk planda Bursa ve çevre-

Koyun

Baba’nın

ve

Koyun

Baba

Tekkesi’ndeki dervişlerin Bektaşi oldukları
Evliya Çelebi tarafından dile getirilmektedir (Evliya Çelebi, 1999: 94). Ayrıca yapılan
araştırmalarda Bektaşi ve Kalenderi olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır. Ahmet
Yaşar Ocak, Koyun Baba’yı bir Kalenderi
dervişi olarak anlatmaktadır. Keza Ahmet
Yaşar Ocak’a göre Vilâyetnâme’de Hacı
Bektaş-ı Velî’den bahsedilmemesi ve Koyun
Baba’nın Otman Baba ile olan arkadaşlığı
onun da Kalenderi olması gerektiğini düşündürmektedir (Şahin, “Koyun Baba”: 231;
Ocak, 1999: 95).
Koyun

Baba

ismi

Anadolu’da

ve

Rumeli’de köylere, mahallelere, taş ocaklarına (Bodrum Gümüşlük Antik Taş Ocağı),
türbelere, yatır ve ziyaret yerlerine isim olmuştur. Evliya Çelebi Niş şehrinde, Kayseri
Yılanlı Dağında ve Antalya (Adalya) Kalesi

sindeki faaliyetlerinden geriye kalanlar arasında Domaniç’teki Koyun Baba türbesi bulunmaktadır. Çorum Osmancık ilçesinde bir
şekilde kendi adıyla anılan bir köprü ve türbesi Koyun Baba’nın işaretleridir. Bu durum
da Koyun Baba’nın Horasan’dan Rum’a geldiğinde Bursa’nın sınırları Hüdavendigar
sınırlarını da içine almaktaydı. Buna göre
Hüdavendigar, Karesi, Aydın ve Saruhanoğulları bölgelerini kapsayan geniş bir alanda hareket etmektedir. Doğal olarak Bursa
ve devamı Trakya’ya uzanmaktadır. Kütahya Domaniç uzantısıyla Boyabat bağlantılı
Romanya’da Babadağ’a kadar gitmektedir.
Son olarak Osmancık bağlantılı Kızılırmak
nehri boyunca âdeta “Nehrin Piri” unvanını
kazanacak kadar aktiftir. Bunun için de Kızılırmak çevresinde birçok yerleşim yerinde
Koyun Baba tekke, zaviye ve türbeleri bulunmaktadır” (Emecen, 1998: 285-286).

içerisinde Koyun Baba Tekke ve Türbesi’nin

Koyun Baba’nın halife ve müridleri-

bulunduğunu haber vermektedir (Evliya Çe-

nin faaliyetleriyle ilgili de elimizde bilgiler

lebi, 1999: 107, 111; Evliya Çelebi, 2001: 189;

mevcuttur. Rivayete göre Koyun Baba, ha-

Evliya Çelebi, 2005: 147). Koyun Baba’nın

lifelerinden Ali Koca’yı Tuna boylarındaki

bu türbelerinden başka İstanbul’da Fatih

Vidin şehri civarının iskân ve irşadıyla gö-

ve Galata, Ankara-Kalecik, Edirne, Deniz-

revlendirmiştir. Nitekim Niğbolu’ya bağlı

li, Konya ve Kalkandelen’de olmak üzere

Dervişler köyü, Koyun Baba dervişlerinden

toplam yedi makam türbesi bulunmaktadır.

Ali Koca’nın zaviyesine padişah tarafın-

Halk bu bölgelerdeki türbeler hakkında fark-

dan yapılan bağışlardan meydana gelmiştir

lı inançlara sahiptir. Ayrıca “Koyun Baba

(Barkan, 1942: 298; Şahin, 2002: 230). Yine

Menakıbı’nın Koyun Baba hakkında verdi-

Vezirköprü’ye bağlı Gedegra’da dokuz kişi75
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lik bir Koyun Baba müridleri cemaati bulun-

ren II. Bayezid tarafından yaptırılmıştır (Şa-

duğu haber verilmektedir (Öz, 1993: 528).

hin, 2002: 230; Çıplak, 2001: 11-12).

Koyun Baba’dan Sonra
Hayatını Osmancık’ta müridlerini yetiştirerek geçiren Koyun Baba, türbesindeki kitabeye göre 13 Ağustos 1468 tarihinde vefat
etmiştir. Rivayete göre öleceğini müridlerine önceden haber vermiş ve türbesinin kâgir
taştan yapılacağını Mahmud Dede adlı müridine bildirmiştir. Sözü edilen türbe Kızılırmak yakınında Arafat tepe üzerinde bulunmakta olup II. Bayezid tarafından yaptırılan
türbenin üstü kurşun kubbeyle örtülüdür
(Evliya Çelebi, 1999: 95; Kâtib Çelebi, 1145:
625; Şahin, 2002: 230).
Fatih Sultan Mehmet ve II. Beyazıt döneminde faaliyet gösterdiği tespit edilen

Koyun Baba Tekkesi’nde zaviyedarlık
ve türbedarlık görevi XIX. yüzyıla kadar
kesintisiz babadan oğula geçerek devam etmiştir. Menakıbname’de Koyun Baba’dan
sonra postnişin olanlarla ilgili olarak şu ifadelere yer verilmektedir: “Teselsülen gelübdi dedeler hep/Postnişin olmağla ensep”
(Haksever, 2008: 80).
Koyun Baba Tekkesi, Anadolu’da doğu
ile batı arasındaki geçiş hatlarından biri
olan kuzey yolu üzerinde olması hasebiyle
önemli bir konaklama yeridir (Haksever,
2008: 79). Koyun Baba’nın vefatından sonra
kurduğu tekkenin uzun yıllar hizmet verdiği, zamanla Bektaşiliğe bağlı bir tekke olarak kurumsallaştığı anlaşılmaktadır. Zira

Koyun Baba’nın bu padişahlardan hürmet

XVI. yüzyılın başlarında Hacı Bektaş Veli

ve itibar gördüğü anlaşılmaktadır. Nitekim

Tekkesi’nin başına Balım Sultan’ın şeyh ta-

Fatih Sultan Mehmet, Uzun Hasan üzerine

yin edilmesiyle birlikte Bektaşilik teşkilatlı

sefere giderken Osmancık’a uğrayarak ken-

bir yapıya kavuşmuş ve pek çok Kalenderi

disini ziyaret etmiştir. Vilâyetnâme’de uzun

tekkesi Bektaşi tarikatına bağlı olarak faa-

uzun rivayet edilen bu ziyarette Koyun

liyetlerini sürdürmüştür. Bu tekkelerden

Baba Fatih Sultan Mehmet’in Uzun Hasan’a

biri hiç şüphesiz Osmancık’taki Koyun

karşı muzaffer olacağını müjdelemiştir. Bu-

Baba Tekkesi’dir. Koyun Baba’dan sonra

nun üzerine Fatih Sultan Mehmet zamanın

tekkedeki gelişmeleri arşiv belgelerine ve

kutbu olarak gördüğü Koyun Baba’ya etraf-

kaynak eserlere yansıdığı kadarıyla takip

taki köyleri vakfetmek ve büyük bir tekke

etmek mümkündür. Yavuz Sultan Selim’in

yaptırmak istemiş, ancak Koyun Baba onun

1510’larda tekkeye pek çok emlak bağış-

bu teklifini kabul etmemiştir. Sadece yakın-

layıp zengin bir vakıf kurmuş, ayrıca bu

lardaki Kızılırmak üzerine bir köprü yaptır-

vakfı vergilerden muaf tutmuştur (VGMA,

masını istemiştir (Gürel, 2000: 58-59; Ocak,

Defter nr.386, s.251). Mayıs 1584’te Koyun

1999: 95). Ancak Koyun Baba’nın bu isteğini

Baba Tekkesi dervişleri tekkeye su getiren

Fatih Sultan Mehmet yerine getirememiş,

sakilerin bargirlerinin gelip geçen ulaklar

köprü bir gece Koyun Baba’yı rüyasında gö-

tarafından alınıp zaptedildiğini bildimişler
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ve bu uygulamanın ortadan kaldırılmasını

ve gereğinin yapılması emr olunmaktadır”

istemişlerdir (BOA, MD, nr.52, s.363).

(Haksever, 2008: 79-80).

“Verimli araziler üzerine kurulmasına

Öte yandan tekke kuruluşundan itiba-

ve Fatih döneminden itibaren uygulamaya

ren gittikçe faaliyetlerini genişletmiş ve bu-

konulan vergi muafiyetine rağmen, Koyun

raya yeni binalar inşa edilerek gelen giden

Baba Tekkesi’nin ticaret yolu üzerinde bu-

misafirlere hizmet veren canlı bir inanç mer-

lunması ve misafirlerinin eksik olmaması

kezine dönüşmüştür. Bu durum başta Ev-

dolayısıyla elde edilen gelirin yeterli gel-

liya Çelebi’nin Seyahatnamesi olmak üzere

mediği anlaşılmaktadır. Mukataat müftü-

XVII. yüzyıl kaynaklarına yansımıştır.

süne ve nazırına gönderilen hükümde bu
hususa dikkat çekilmekte, yeterli geliri ol-

XVII. ve XVII. Yüzyıllarda Koyun

madığı için zaviye giderlerinin zaviyede

Baba Tekkesi

zikir ayini yapan dervişler tarafından kar-

Koyun Baba Tekkesi’nin XVII. yüzyıl-

şılandığı, Boyabat’taki çeltiklerden 25 mut
pirinç ekecek çeltik yerinin Koyun Baba
Tekkesi’ne hasredilmesi ve buradan elde
edilen gelirden öşür alınmaması bildirilmektedir. Tarım gelirinin az olması dolayı-

daki durumu ile ilgili detaylı bilgiler Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde ve Kâtip
Çelebi’nin Cihannüma’sında ulaşmak mümkündür.

sıyla zaviye, farklı iş kollarına da yönelmiş

Evliya Çelebi, birden fazla Koyun Baba

olup bunlardan biri değirmenciliktir. Bu

tekke ve türbesinin varlığını tespit etmekle

sayede hem vakıf arazilerinin hem de civar

birlikte Osmancık’tan söz ederken Koyun

halkın mahsulü işlenebilmekte, halkın ihti-

Baba ile ilgili bilgileri derleyip toparlamak-

yacı giderilirken zaviyeye gelir sağlanmak-

tadır. Evliya bu anlatımlarında bir taraftan

tadır. Tekkenin mali geliri ve itibarı açısın-

Koyun Baba-Hacı Bektaş ilişkisini kurmak-

dan önemli bir imtiyaz, vergi muafiyetidir.

ta diğer yandan XVII. yüzyılda bir Bektaşi

Ancak tekke, her ne kadar vergiden muaf

tekkesi olan Koyun Baba Tekkesi hakkında

tutulsa da zaman zaman bunun aksi yö-

ayrıntılı bilgiler vermektedir.

nünde hareket edildiği görülmektedir. 20
Temmuz 1516 tarihli padişahtan Osmancık
kadısına giden bükümde Osmancık’ta bulunan Koyun Baba Tekkesi’ne su taşıyan saka

Evliya Çelebi’nin Koyun Baba ve Koyun
Baba Tekkesi hakkında vermiş olduğu bilgiler şöyledir:

beygirlerinin menzil beygiri olarak ulaklara

“….ve cümle evleri fukarâ yânedir. Ve

verilmemesi, beygirlerin zorla alınmaması

halkı dahi fukarâ-yı Bektâşiyândır. Zira bu

irade edilmektedir. 1596 tarihli belgede de

şehrin cânib-i garbında bir mürtefi’ yer-

tekkeye ait kışlak yerlerin haksız yere işgal

de Sultan-ı Bektâşiyân medfûndur. Evsâf-ı

edildiği yönündeki şikâyetlerin incelenmesi

ziyâretgâh-ı şem’-i âlem, çerâğ-ı hurrem,
77
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mücerred-i bâtın u zâhir, müsafir- i gâ’ib u

bu muhibb-i fukarâ evliyânın başına tekbîr

hâzır, zübde-i evliyâ ve umde-i asfiyâ eş-

ü tezkîr ile geçirüp cümle âşıkân hayr du’â

Şeyh Hazret-i Koyun Baba Kaddesenallâhu

edüp “Kuvvet-i basarın ve sıhhat-i bede-

bi-sirrihi’l-aziz:

Hacı

nin ve seyâhatin ziyâde-ber-ziyâde olup

Bektâş-ı Velî halifesidir. Sene (…) târîhinde

sa’âdet-i dâreynde mu’azzez ve müker-

muhabbetullâhi te’âlâ merhum olup anda

rem olup düşman şerrinden emîn olasın”,

medfûndur. Ba’dehû sene (…) Hazret-i Sul-

deyü cümle âşıkân-ı sâdıkan [u] dil-rîşân

tan Bâyezîd-i Velî, aziz-i merkumu leyle-i

hayr du’â ile gülbâng-ı Muhammedî çeküp

kadirde vâkı’asında görüp vasiyyet-i azîz ile

Fâtiha-i şerîf tilâvet eyittiler. Hemân ol azi-

kabr-i şerifi üzre bir kubbe-i âlî ve bir câmi’-i

zin sikke-i mübârekesin başıma geyince bi-

şerîf ve dervîşân-ı zî-şân içün bir meydân ve

emrillâhi Te’âlâ iki kulağımdan bir rîh ve iki

bir it’âm-ı dârü’z-ziyâfe-i pîr ü civân ve bir

gözlerimden irinli yaşlar bir sâ’at açup göz-

âyende vü revendeler içün bir mihmânsarây

lerim Arab meş’ali gibi münevver oldu. Zirâ

hân ve niçe müte’addid hücreler ve matbah

bu abd-i ahkar bin elli (…)

Bizzat

Hazret-i

ve kilâr ve meydân edüp cümle bu hyarâ
u hasenâtlar serâpâ kurşum ile mestûr bir
binâ-yı ma’mûrdur kim bir fersah ba’îd yerden gömgök deryâ gibi kurşumları temevvüc eder şeklinde nümâyân olup kubbe-i
nîl-gûnları

ve

kubbe-i

merkad-i

pür-

envârının altun âlemlerinin şa’şa’asından
benî Âdemin çeşm-i nergisi hîrelenir. Ve
imâretinde şeb u rûz ni’meti âteş üstünden inmeyüp âyende vü revendeye ni’meti
mebzuldür. Hakir ibtidâ bu şehre dâhil oldukda bir mürtefi’ yerde âsitânesine âdâb-ı
ziyâret üzre varup atebe-i süflîsin bûs edüp
es-selâmu aleyk ile kabr-i şerifine dâhil
olup bir hatm-i şerîfe rûh-ı şerîfiçün şürû’
edüp hamd-i Hudâ ziyâreti müyesser oldu.
Kubbe-i münevveresi misk ü anber-i hâm
rayihasıyla pür olup cümle ehl-i züvvârın
dimâğları mu’attar olur. Ve her gelen zâ’ire,
fukarâ ve türbedârları gülâb nisâr ederler.
Na’ş-ı şerîfleri üzre sikke-i Bektâşîsini
tekyenişîn vâ’izi ve fukarâları ale’l-ittifâk
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Karadeniz’e gark olduğumuz asırda üç
gün üç gice rûy-i deryâda uryân şinâverlik
ederken şiddet-i şitâdan kuvvet-i basarım
münkatı’ olmuşdu. Hemân ol tâc-ı sa’âdet
ki başıma kondu, kuvvet-i basarım ziyade
oldu. Ve sürûr u safâmdan hatm-i şerifi sûre-i
A’râf’a indirmeyince tilâvet-i Kur’ân’dan
ferâgat etmedim. Ba’dehû âsitâne-i sa’âdetin
seyr u temâşâ edüp fukaralarıyla ülfet edüp
baba ni’metlerin tenâvül etdik. Hâlâ kubbe-i
pür-envârında Sultân hazretlerinin Hacı
Bektâş-ı Velî’den kabul etdükleri cihâz-ı
fakrlarından hırka ve seccâde ve âlemi ve
tabl u kudümü ve seccâde ve pâlhengi ve
asâsı ve tâc u kabâsı hâlâ mahfuz durur. Ve
kubbesinin der-i dîvarında niçe seyyâhân
u âşıkânın birer gûne hatlarıyla gûnâ-gûn
ebyât u eş’ârlar tahrîr etmişler. Bu dil-rîş
dahi küstâhâne hatt-ı müstekrehimiz ile
ser-i sa’âdetleri tarafına celî hatt-ı sülüs ile
hâtıra bi’l-bedâhe hutur edüp tahrîr olunan
beytdir:
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Kıdve-i erbâb-ı tahkik ü velî Âl-i abâ

bir yanı kurşunla kaplanan bu binaların

Mahzen-i sırr-ı velâyet Hazret-i Koyun

göm gök parıltısını bir fersah öteden görmek

Baba

mümkündü. Dahası tekke ve türbenin kub-

Koyun Baba lakabıyla mülakkab olmalarının sebeb-i künyesi: Hacı Bektâş-ı Velî
ile Horâsân’dan tâ Rûm’a gelince şeb u rûz
yigirmi dörd sâ’atde birer kerre koyun gibi
melermiş kim aslâ sâ’at-i hareketinden tehallüf etmeyüp her melemesi evkât-ı hamseyi ayân u beyân edermiş. Bundan gayrı niçe
bin menâkıbı vardır. Ve cümle Bektâşiyân

belerindeki altın âlemlerin şâşâsından insanın gözleri parlardı. Koyun Baba’nın türbesi
çok hoş kokularla bezenmiş olup, burayı
ziyarete gelenlere fukara ve türbedarlar bu
kokulardan ikram ederlerdi. Tekkede koyun
ve kuzu gibi meler, yumuşak huylu, ehl-i
sünnet ve’l-cemaat, abdullah ve arif-i billah
dervişler vardı (Evliya Çelebi, 1999: 94).

beyne’l-halk mezmûmlardır, ammâ bu Ko-

Evliya Çelebi, halkı fukara-yı Bektaşîyan

yun Baba fukarâları koyun, kuzu gibi me-

olan Osmancık şehrine geldiğinde Koyun

ler halîm ve selîm ve halûk, terk-i tecrîd ve

Baba’nın kabr-i şerifini ziyaret edip, ruhu

ârif-i billâh ve ehl-i sünnet ve’l-cemâ’a mu-

için bir hatim okumuştu. Bunun üzerine tek-

salli abdullâhları vardır. Hulâsa-i kelâm çok

kede bulunan şeyh ve dervişler Evliya’nın

seyâhatimiz yokdur, ammâ Rûm u Arab u

başına, zikir ve tekbirlerle bir Bektaşî sikke-

Acem’de böyle âsitâne-i azîm yokdur. Ve

si geçirip, Evliya için hep bir ağızdan sağlık,

cisr başında” (Evliya Çelebi, 1999: 94).

sıhhat ve hayır duada bulunarak gülbang-ı

Evliya Çelebi’nin verdiği bu bilgilere göre Osmancık’ta bulunan Koyun Baba
Tekkesi ve Türbesinin ziyaretçisi hiç eksik
olmamakta, mutfağında devamlı olarak
yemek pişirilmekteydi. Evliya gezdiği ve
gördüğü Anadolu, Rumeli, Arabistan ve
Acem’de böyle büyük tekke görmediğini
haber vermekteydi. Hacı Bektaş Velî’nin halifelerinden olan Koyun Baba’nın kabrinin
bulunduğu yere II. Bayezid, türbe, cami ve
dervişler için büyük bir tekke inşa ettirmişti
(Evliya Çelebi, 1999: 94).

Muhammedî çekip Fatiha okumuşlardı.
Bu izzet ve ikram karşısında duygulanan
Evliya’nın bir saat kadar gözlerinden yaşlar
boşalmış, bu sayede daha önce Karadeniz’de
boğulma tehlikesi atlattığında rahatsızlanan
gözleri iyileşmiş, ardından tekkeyi gezip
görmüş, dervişlerle hasbihal ederek baba nimetlerinden yemişti. Ayrıca Evliya, Koyun
Baba türbesinde Hacı Bektaş Velî’den hatıra
kalan hırka, seccade, âlem, tabl, kudüm, asa
ve tacın muhafaza edildiğini, aşıkların ve
seyyahların türbenin duvarlarını çeşitli beyitler ve güzel yazılarla süslediklerini gör-

Koyun Baba tekkesi meydan odasının

müştü. Kendisi de buraya “Kıdve-i erbâb-ı

yanı sıra ziyaretçilerin konaklaması için bü-

tahkik, zübde-i Âl-i abâ/Mahzen-i sırr-ı

yük bir han, imarethane, mutfak, kiler ve

velâyet Hazret-i Koyun Baba” beytini yaz-

pek çok hücreden meydana geliyordu. Dört

mıştı (Evliya Çelebi, 1999: 94).
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“Evliya Çelebi, bunun dışında Koyun

üzere bir kale ve kasaba ve nehir bir saat

Baba Tekkesi ve müdavimleri hakkında ‘Bü-

kadar. Koyun Baba derler bir aziz medfun-

tün Bektaşiler halk arasında kötülenir. Fakat

dur ki üzerine kurşun örtülü kubbeli türbe

bu Koyun Baba dervişleri koyun ve kuzu

ve tekke içinde âşıklar sakin olur. Bayram

gibi meler, halim, selim, iyi huylu, bekâr,

Kethüda orada bir cami bina ettirmiştir ki

Allah’ı bilir, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’ten,

Kızılırmak yakınından geçer” (Katip Çelebi,

namazlarını kılar, dindar kimselerdir...’

1145: 625).

ifadelerine yer verirken Bektaşilerin bu dönemdeki sosyal yapılarına dair önemli bilgiler de sunmaktadır. Tekkedeki dervişlerin
mücerret yönlerine atıfta bulunuşu da yine
dikkat çeken hususlardandır. Tekke, her ne
kadar ticaret yolu üzerinde yer alsa da Evliya Çelebi, yöre halkının fakirce olduğunu
belirtmektedir. Tekke fakirlerin gözetilmesi,
yolcuların barındırılması, ziraatın düzenlenmesi ve dolayısıyla devletin otoritesinin
bölgede hissettirilmesi açısından önemli görevler üstlenmiştir” (Haksever, 2008: 78).

XVIII. yüzyılda Koyun Baba Tekkesi
gayr-i menkullerine yenileri eklenmiş, böylece tekkenin faaliyet alanı genişlemiştir.
Ocak 1715 tarihinde Koyun Baba Tekkesi
şeyhleri Veli Dede b. Recep ve Ali Dede b.
Mahmut, Gücek köyündeki değirmeni 37
kuruşa satın alarak Koyun Baba Tekkesi
vakfına ilave etmişlerdir. 1724 yılında bu
değirmenin harkı kullanılamaz hale gelmiş,
bunun üzerine Veli Dede Osmancık kadısına başvurarak Recep Dayı’nın arazisinden
geçmek üzere yeni hark yapılması için izin

Evliya Çelebi’nin tekkeyi ziyaretinden

talep etmiştir. Ancak Recep Dayı adındaki

sonra burası vergi muafiyeti meselesinden

kişi arazisi üzerine harkın yapılmasına izin

dolayı gündeme gelmiştir. Aralık 1697’de

vermemiştir. Sonuçta Osmancık kadısı vak-

Koyun Baba Tekkesi şeyhi Mehmed Efendi,

fiyedeki “ayende ve revendenin istifadesine

vakıf gelirlerinin sırasıyla Fatih Sultan Meh-

sunulur” kaydından hareketle “umumun

met, II. Beyazıt ve Yavuz Sultan Selim’in

menfaati için zarar-ı has irtikab olunur”

emri gereğince vergiden muaf tutulmasına

hükmüne vararak adı geçen değirmen har-

rağmen vergi zabıtalarının buna uymadık-

kının Recep Dayı’nın tarlasında yapılmasına

larını bildirmiştir. Böylece gereği yapılarak

müsaade etmiştir (Haksever, 2008: 79-80).

tekke vakfına tanınan vergi muafiyeti yenilenmiştir (Haksever, 2008: 80).

XVIII. yüzyıl boyunca 1740, 1755, 1766,
1786 ve 1790 tarihlerinde Koyun Baba Tek-

Öte yandan Evliya Çelebi ile aynı dö-

kesi vakıf gelirlerinin vergi muafiyeti konu-

neme rastlayan Kâtip Çelebi, Koyun Baba

su söz konusu olmuş, her defasında tekke

Tekkesi ile ilgili şu bilgileri vermektedir:

görevlileri vakfın vergiden muaf tutulma-

“Osmancık, Amasya’dan iki merhale batıya,

sına rağmen vergi zabıtalarının buna uy-

Kızılırmak bunun yakınından geçer. Şahrah

madıkları şikâyetinde bulunmuşlar ve du-
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rumun düzeltilmesini istemişlerdir. Hatta

cihetlerinin yanı sıra vakıf görevlileri, vakıf

bu tür hadiseler XIX. yüzyılda 1807 ve 1815

malları ve gelirleri hakkında bilgiler elde

tarihlerinde de vuku bulmuştur (Haksever,

edilmektedir.

2008: 80). Dahası aşağıda arşiv kayıtlarından
hareketle ifade edileceği üzere tekke vakfına
ait köy, arazi, değirmen gibi gayrimenkullerden vergi talebi ve muafiyet meselesi ta
XX. yüzyıla kadar sürüp gidecek, her defasında vakfın vergiden muaf olduğu ifade
edilip müdahale edilmemesi istenecektir.

1839 tarihli belgede Osmancık kazasındaki Koyun Baba Tekkesi’nde meydana
gelen bir görev değişikliği dikkat çekmektedir. Bu tarihte tekkenin meşihat ve zaviyedarlık görevlerini birlikte yürütmekte olan
Şeyh Abdullah Efendi zaviyedarlık görevini
kendi rızasıyla bu göreve ehil olan Şeyh Ha-

1826 Olayı ve XIX. Yüzyılda Koyun

san Halife’ye devretmiştir. Bu sırada tekke

Baba Tekkesi

vakfının 1.813 kuruş gelirine karşılık 3.207

1826 yılında Yeniçeri Ocağı ile birlikte Bektaşiliğin de yasaklanması üzerine
İstanbul’dan başlayarak Anadolu, Rumeli

kuruş masrafı bulunduğu, dolayısıyla 1.394
kuruş borcu olduğu anlaşılmaktadır (BOA,
C.EV, 423/21450).

ve diğer bölgelerdeki Bektaşi tekkeleri ka-

Koyun Baba Tekkesi’nin şeyh ve hiz-

patılmış ve yıktırılmaları emredilmiştir. Bu

metçilerinin tasarrufunda bulunan arazi,

süreçte bazı tekkelerin sadeve zikir mey-

bağ, değirmen, koyun ve diğer emlaktan Ya-

danları yıkılmış, bazıları cami veya mescide

vuz Sultan Selim döneminden itibaren vergi

çevrilmiş, tekke yakınlarındaki türbe mahallerine ise dokunulmamıştır. Yılllardır devlet
tarafından desteklenen Koyun Baba Tekkesi
de bu yasaktan payını almıştır. Koyun Baba
Tekkesi’ne ilk zamanlar dokunulmamışsa
da 1849 yılında tekkede dedelik müessesesi
kaldırılmış, tekke idaresi Kadiri tarikatına
bırakılmıştır (Savaş, 2004: 202). Bu durum
Menakıbname’de “Sene binikiyüzaltmışbeşe ta/Varınca dedeler çün aldı mülga” ifadeleriyle anlatılmaktadır (Haksever, 2008:
80).

ve öşür alınmaması kural haline gelmiştir.
Bu vergi muafiyeti Yavuz Sultan Selim’den
sonra gelen padişahlar tarafından da onaylanmış, yani her padişah değişikliğinde yenilenmiştir (BOA, MVL, 723/96; VGMA,
Defter nr. 386, s.251). Nitekim 27 Temmuz
1840 tarihinde tekke vakfı görevlileri olan
Ahmet Nesimi, Mehmet Sait, Ömer Fevzi ve
Ali Rıza Efendiler vergi muafiyetinin yenilenmesi için başvuruda bulunmuşlardır. Bu
müracat üzerine kayıtlar incelenerek Koyun
Baba Tekkesi’nin zaviyedarlık ve meşihatı-

XIX. yüzyıl Osmanlı arşiv belgelerinde

nın bu kişiler uhdesinde olduğu, öteden beri

Koyun Baba Tekkesi, Türbesi ve Vakfı hak-

mülkiyet üzere tasarruf edegeldikleri ma-

kında detaylı bilgiler bulunmaktadır. Bu

haller ve değirmenlerden öşür talep olun-

belgelerden tekkenin zaviyedar ve meşihat

maması istenmiştir. Koyun Baba Tekkesi
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vakfına bağlı olan yerler Ovacık köyündeki

Koyun Baba Tekkesi’nde dedelik mües-

koyun kışlağı yeri, Sarıalan köyündeki bağ

sesesinin kaldırılması sonrası buraya türbe-

ve bahçeler, aynı köydeki Karakaya isimli

dar olarak Müftü Ali Şemseddin Efendi’nin

yer ile Evhari karyesidir. Buralardaki koyun-

atanması manevi bir işarete dayandırılmış-

ların, yetiştirilen mahsullerin ve değirmen-

tır. Buna göre son türbedar Abdullah Efendi

lerin Koyun Baba Tekkesi vakfı tarafından

rüyasında Koyun Baba’yı görmüş ve onun

tasarruf edildiği; hânkâh, tekke ve zaviye

işaretiyle Müftü Ali Efendi türbedar olarak

vakfılarına ait fukara ve dervişanın yemek

vazifelendirilmiştir. Ayrıca Müftü Efendi

giderleri için tahsis olunan köy ve mezrala-

türbenin vakıf işlerini yürütmek üzere hükü-

rın hasılatından öşür ve vergi talebiyle baskı

metten mütevellilik fermanı da almıştır. Bu-

yapılmaması, ancak zaviyedar ve şeyhlerin

nunla birlikte 1861 yılında hac yolculuğuna

kendi şahısları için tapu ile aldıkları arazi-

çıkan Ali Şemseddin Efendi, dönüşte rahat-

lerden diğer ahali gibi vergi alınması emre-

sızlanarak 1862 yılında Derbent Köyü’nde

dilmiştir. Ayrıca her sene muhasebe kayıtla-

vefat etmiş, cenaze Derbent Köyü’nden geti-

rının gözden geçirilmesi Evkaf-ı Hümayun

rilerek Koyun Baba Tekkesi yakınına defne-

Nezareti’ne bildirilmiştir (VGMA, Defter nr.

dilmiştir. Ali Şemseddin Efendi’nin Ahmet,

386, s.251).

Mahmud, Ömer Fevzi ve Ali Rıza isminde

Osmancık’taki Koyun Baba Tekkesi 1826
olayı sonrası faaliyetlerini devam ettirmiş,
ancak 1849 yılında dedeliğin yasaklanmasının ardından tekke idaresi Osmancık kazası
müftüsü Ali Efendi’nin uhdesine verilmiştir. Bununla birlikte tekkenin faaliyetlerini
srdürdüğü zamanla buraya caminin yanında misafirhane inşa edildiği2, ayrıca tarlalar,
bağlar ve değirmenler ile çok miktarda koyunuyla zengin bir vakfa sahip olduğu anlaşılmaktadır3.
2 BOA, EV.MKT, 839/59; BOA, BEO, 497/37270.
3 Tekkenin mal varlığı ile şeyh ve mütevelli tayinleri için bkz. BOA, MVL, 723/96; BOA, MVL, 498/140;
BOA, C.EV, 1470/21450; BOA, C.EV, 423/21450;
BOA, DH.MKT, 354/24; BOA, Y.A.RES, 117/85; BOA,
İ.MMS, 138/1329 R-17; BOA, EV.MKT.CHT, 265/8;
BOA, BEO, 1311/98291; BOA, BEO, 1333/99973; BOA,
ŞD, 395/27; BOA, ŞD, 450/11; VGMA, Defter nr.2581,
s.5; VGMA, Defter nr.386, s.251.
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dört oğlu olup en büyükleri Hacı Ahmed
Efendi, babasından sonra Koyun Baba
Tekkesi’ne mütevelli olmuştur. Ancak onun
mütevelli tayin edilmesi bir süre sonra Bektaşi dervişlerinin müdahalesiyle engellenmeye çalışılmıştır. Keza Bektaşiler özellikle
Sultan Abdülaziz döneminde üzerlerindeki
devlet baskısının iyiden iyiye azalmasıyla
tekkelerini yeniden ihya etmeye ve buralarda faaliyet göstermeye başlamışlardır. Adı
geçen Hacı Ahmet Efendi 1870 yılında vefat
etmiş ve o da Koyun Baba Türbesi haziresine defnedilmiştir (Haksever, 2008: 81).
Tekkedeki post-nişin mücadelesini ve
Bektaşilerin buraya yeniden hâkim olma
mücadelelerini arşiv belgelerinden takip etmek mümkündür. Haziran 1866 tarihli bir
diğer belgede Amasya sancağına bağlı Osmancık kazasında gösterilen Koyun Baba
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Tekkesi yönetiminin kaza müftüsünün vefa-

zaviyedarı Ahmet Baba’nın nezdinde mu-

tı üzerine oğluna tevcih olunduğu, oysa tek-

hafaza ediliyordu. Tekke vakfının 1857-1862

ke idaresinin vakfiye şartlarına göre burada

yılları arası muhasebe defteri doğrultusun-

hizmette bulunanların mücerred (bekar) ve

da tekkenin yıllık 30.094 kuruş geliri, 17.513

en kıdemlisine verilmesi gerektiği Seyyid

kuruş ise masrafları olduğu anlaşılmıştır.

Mehmet Recai ve ahali tarafından ifade edi-

Tekkenin gelirleri arasında buğday, darı,

lerek durumun düzletilmesi talep edilmiştir.

arpa, saman, değirmen, üzüm, bekmez, Bo-

Bunun üzerine konunun incelenmesi, ayrıca

yabat kazasından gelen pirinç, pamuk, ken-

Koyun Baba Tekkesi’nin gelir ve giderleri-

dir, peynir, pamuk gibi tarım ürünlerinin

nin tanzim edilerek izahlı mazbatanın gön-

yanı sıra satılmak üzere beslenilen hayvan

derilmesi istenmiştir (BOA, MVL, 498/140).

ile yapağı ve yün gibi hayvansal ürünler bu-

Bunun üzerine Mehmet Recai Efendi’nin

lunmaktadır. Giderler arasında ise buğday,

iddiası Amasya Liva Meclisi tarafından in-

arpa, üzüm, pirinç, soğan, yağ, tuz, kahve,

celenerek 1866 yılı Ağustos ve Eylül ayla-

sabun gibi temel tüketim maddeleri ile ame-

rında Koyun Baba Tekkesi ile ilgili Meclis-i

le, rençber, nalband, semerci ve saraç masra-

Vala-yı Ahkâm-ı Adliye’ye detaylı bilgiler

fı, hizmetçilerin elbise parası yer almaktadır

sunulmuştur. Belgelerde daha önce Koyun

(BOA, MVL, 723/96).

Baba Tekkesi zaviyedarlığının göreve ehil
oldukları tespit edilen Osmancık kazası
müftüsü Ali Efendi’nin oğullarına berat ettirildiği, bu konuda Mehmet Recai Efendi’nin
itirazı üzerine kendisine cevap verilmesi gerektiği dile getirilmiştir. Amasya Liva Meclisi Osmancık’taki Koyun Baba Tekkesi’nin
kaza müftüsüne ve onun vefatıyla birlikte
oğluna tevcih buyurulduğunu, oysa öteden
beri tekkenin hizmetinde bulunan mücerred
(bekar) ve en kıdemli dervişlerine verilmesi
kaidesi sebebiyle Mehmet Recai Efendi’nin
ve ahalinin bir yazı yazdığını dikkate alarak
tekkeyle ilgili incelemeyi derinleştirmiştir.
Bu münasebetle tekke vakfının gelirleri de
ortaya çıkarılmıştır (BOA, MVL, 723/96).

1867 tarihli bir diğer belge ise yine Amasya sancağına bağlı Osmancık kazasındaki
eizze-i kiramdan Koyun Baba Tekkesi’nin
erbab-ı tarikat-ı aliyye tarafından inşa edildiği, arazi ve müştemilatının defterhaneye kayıtlı olduğu ve zaviyedarlık görevine
yol evladının erşed (olgun ve ehil) olanının
getirildiği, 400 yıldır bu kurala uyulduğu
belirtilmektedir. Ancak bir süre önce zaviyedar Hasan Dede’nin vefat etmesi üzerine tarikat-ı aliyye ile alakası olmayan kaza
müftüsü Ali Efendi mazbata ve ilam tertip
ettirerek, zorbalıkla zaviyedarlığı kendi uhdesine almıştır. Böylece tekke fukarası ve
misafirleri için tahsis kılınan yemek parasını
kendine hasretmiştir. Ali Efendi’nin vefatın-

Tekke vakfına pek çok hayır sahibi ta-

dan sonra ise tekkenin idaresi oğluna geç-

rafından arazi bağışlanmıştır. Koyun Baba

miştir. Bunun üzerine Şeyh Hacı İbrahim

Tekkesi’nin müstakil vakfiyesi Ahi Baba

Kaygusuz Baba müftü efendinin oğlunun
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görevden el çektirilerek tekkede misafir

yedi binden fazla borcu olduğu anlaşılmış-

olarak ikamet etmekte olan tarikat-ı aliyye-

tır. Bunun üzerine meselenin araştırılması

den, erşed olan Mehmet Recai Efendi’nin

amacıyla memur olarak Nuri Efendi görev-

uhdesine verilmesini talep etmiştir. Evkaf-ı

lendirilmiş, tekke vakfının bağlı olduğu Os-

Hümayun Nezareti’ne durum bildirilmiş,

mancık kazasındaki Koca Mehmet Paşa ve

tekkenin öteden beri geçerli olan şartları

Hasan Paşa vakfının incelenmesi istenmiştir

doğrultusunda gerekli atamanın yapılması

(VGMA, Defter nr.2581, s.5).

istenmiştir (BOA, MVL, 555/71).

1891 yılında Koyun Baba Tekkesi’nde

Mehmet Recai Efendi’nin tekkedeki gö-

görev değişikliği olmuştur. Bu tarihte tek-

revi devralma çabaları sonuçsuz kalmıştır.

kenin zaviyedarlık ve meşihat görevleri-

Zira 1876 tarihli arşiv belgesinde Kastamo-

nin Ömer Fevzi, Mehmet Sait ve Ali Rıza

nu vilayetine bağlı Osmancık kazasında-

Efendilerin üzerlerinde olduğu anlaşılmış-

ki Koyun Baba Dergâhı’nın vakıf gelirleri,

tır. Bunlardan Ali Rıza Efendi küçük oğlu

tamiri ve zaviyedarlığı konuları mevzu

Mehmet Sait’i geride brakarak, Mehmet Sait

bahis edilmektedir. Belgeden Koyun Baba

Efendi ise evlatsız olarak vefat etmiştir. Bu

Tekkesi’nin meşihat ve zaviyedarlık cihetle-

gelişmeler üzerine çocuksuz olarak vefat

rinin vefat eden Osmancık kazası müftüsü

eden Mehmet Sait Efendi’nin hissesi ile kü-

Ali Şemseddin Efendi’nin mirasçıları Hafız

çük yaştaki Ali Rıza Efendi’nin oğlu Meh-

Mehmet Sait, Ali Rıza ibn Şeyh Şemseddin

met Sait hizmete ehil yaşa gelinceye kadar

ve Ömer Fevzi veled-i Şemseddin Efendi-

hisseleri Ömer Fevzi Efendi’nin uhdesine

lerin uhdelerinde olduğu anlaşılmaktadır.

verilmiştir. Ayrıca her ne kadar tekkenin ka-

Ayrıca 1876 tarihi itibarıyla dergâhın ne du-

yıtlı bir vakfiyesi yok ise de buranın mamur

rumda bulunduğu, harap veya tamire muh-

bir halde bulunduğu ve burada gelen giden

taç olup olmadığı hususlarının araştırılıp ne

misafirlere yemek ikram edildiği tespit edil-

kadar maliyetle tamir ettirilebileceği bilgisi

miştir (BOA, EV.MKT, CHT, 265/8; BOA,

istenmiştir. Bu itibarla sözü edilen tarihte

EV.MKT.CHT, 407/5).

dergâhta bir tamirin söz konusu olduğu anlaşılmaktadır (BOA, EV.MKT, 839/59).

1892

yılı

içerisinde

Koyun

Baba

Tekkesi’nin vakıf gelir ve giderlerinin ince-

Mayıs 1882 tarihi ve üzeri karalanmış

lenmesi ve teftiş edilmesi söz konusu olmuş-

olan bir başka arşiv belgesinde ise Koyun

tur. Zira tekke zaviyedarı Ömer Fevzi Efen-

Baba Tekkesi’nin 1872 senesinden itibaren

di, vakfın 99.985 kuruşluk gelirinden on bin

muhasebe kayıtlarını incelemek üzere tek-

kuruşunu harcadığı geri kalan 89.985 kuruşu

ke post-nişini Şeyh Ömer Efendi’nin geldi-

ise sakladığı ve kendi zimmetine geçirdiğine

ği, tekkenin gelir ve masraflarını gösteren

dair Seyyit İbrahim isimli şahıs tarafından

defteri ibraz eylediği, ancak tekke vakfının

şikâyet edilmiş ve meselenin araştırılması
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istenmiştir. Nitekim bu şikâyetin ardından

iki oğlundan Ahmet Hilmi Efendi 31 Mayıs

Koyun Baba Tekkesi vakfının muhasebe

1897 tarihi itibarıyla hem tekke şeyhliğine

kayıtlarının gözden geçirilmesi, tekkenin

hem de bir kapılı değirmen vakfı gelirin-

zaviyedarlık ve meşihat görevlerine tayin

den senelik 200 kuruş maaşla bu mescidin

edilmiş bulunan Ömer Fevzi Efendi’nin şa-

hitabet görevine vazifelendirilmiştir (BOA,

yet muhasebe kayıtlarının incelenmesinden

EV.MKT.CHT, 406/25; Haksever, 2008: 81).

imtina etmesi durumunda kendisinin tekke
gelirlerine müdahale ettirilmemesi Evkafı
Hümayun Nezareti tarafından emredilmiştir (BOA, EV.MKT.CHT, 300/30; VGMA,
Defter nr. 2584, s.174).

XIX. yüzyılın sonunda Koyun Baba vakfının vergiden muafiyeti meselesi yeniden
gündeme gelmiştir. Keza 1899 yılında vakfa
ait olan Saltık köyü ile Sarıalan mezrasının
13.000 kuruştan fazla birikmiş vergisi tahsil

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Koyun

edilmek istenmiştir. Bu teşebbüs karşısında

Baba Tekkesi cami, türbe, zikir meydanı ve

tekke post-nişini Ahmet Hilmi Efendi vak-

misafirhanesi ile tam bir külliye haline gel-

fın vergiden muaf olduğunu bildirmesi üze-

miş ve hizmet vermiştir. 1894 tarihli arşiv

rine bu konuda hazine tarafından inceleme

kaydında buradaki cami, türbe, dergâh ve

başlatılmıştır (BOA, BEO, 1311/98291; BOA,

yedi kapılı misafirhanenin bazı mahallerinin inşaatının devam ettiği anlaşılmaktadır. 18 Ekim tarihli yazıda külliye inşaatın
tamamlanabilmesi için gereken 10.000 ku-

BEO, 1333/99973).
Sivas Vilayeti Salnameleri’nde XIX. yüzyılın sonlarında Koyun Baba Tekkesi’nin
mevcut ve mamur olduğu ifade edilmekte-

ruşun hazineden sarf edilmesi amacıyla me-

dir (Sivas Vilayeti Salnamesi, 1302: 449; Si-

sele Dâhiliye Nezareti’ne intikal ettirilmiştir

vas Vilayeti Salnamesi, 1306: 242).

(BOA, BEO, 497/37270).

Öte yandan 19 Aralık 1901 tarihli bir bel-

Zamanla tekkenin zikir meydanı üzeri-

geden hareketle Koyun Baba Tekkesi şeyhi

ne de bir mescit inşa edilmiştir. Tekke şey-

Ahmet Hilmi Efendi’nin tekke vakfı idare-

hi Ömer Fevzi Efendi ibn Şeyh Hafız Ali

sinde 3 çeyrek hisseye sahip olduğu, bunu

Şemseddin Efendi tarafından yaptırılan bu

küçük kardeşi Ali Şemseddin ile paylaştığı

mescidin hitabet görevine tekke şeyhleri gö-

ifade edilmektedir (Haksever, 2008: 81). Yine

revlendirilmiştir. Bu itibarla ilk olarak mes-

XX. yüzyılın başlarında Koyun Baba ve tek-

cidin banisi Ömer Fevzi Efendi; ardından

kesi hakkında bilgi veren kaynaklar arasın-

tekkenin çevre düzenlemesi, su temini gibi

da Hasluck bulunmaktadır. Hasluck, Alevi-

günümüz belediye teşkilatının görevlerine

Bektaşi tekke, türbe ve kutsal yerleri hak-

verdiği önemle de tanınan Ömer Fevzi Efen-

kında Bektaşilik Tedkikleri adıyla Türkçe’ye

di 1896 yılında vefat etmiş, geride bıraktığı

çevrilen eserinde çok kıymetli bilgiler ver-

Ahmet Hilmi ve Ali Şemseddin ismindeki

mektetir. Hasluck, Evliya Çelebi’den hare85
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ketle Koyun Baba’nın yaşadığı şehrin bütün

Bir Kalenderi derviş olduğu anlaşılan

ahalisinin Bektaşi olduğunu, fakat tekkenin

Koyun Baba’nın vefatından sonra kurduğu

başka ellere geçtiğini ve Koyun Baba’nın da

tekkenin uzun yıllar hizmet verdiği, zaman-

Pamuk Baba adını aldığını ifade etmektedir.

la Bektaşiliğe bağlı bir tekke olarak kurum-

Hasluxk, Pamuk Baba ismine Rum asıllı bir

sallaştığı anlaşılmaktadır. Evliya Çelebi’den

kaynak kişinin verdiği bilgilerle ulaşmıştır.

itibaren verilen bilgilerden Koyun Baba’nın

Ancak kendisi Osmancık’ın tarihi ve kuru-

Hacı Bektaş geleneği içine dâhil edildiği ve

luşu üzerinden bu bilgiye ihtiyatla yaklaş-

tekkesinde Bektaşî dervişleri yaşadığı anla-

mış ve Pamuk Baba diye bahsedilen şahsın
Koyun Baba olmasının daha doğru olacağını belirtmiştir (Hasluck, 1928: 16).

şılmaktadır.
Koyun Baba’nın vefatından sonra tekkedeki gelişmeleri arşiv belgelerine ve kaynak eserlere yansıdığı kadarıyla takip etmek

SONUÇ

mümkündür. Yavuz Sultan Selim 1510’larda

Koyun Baba Tekkesi’nin idari bakımdan

tekkeye pek çok emlak bağışlayıp zengin bir

zaman zaman Ankara, Amasya ve Kastamonu vilayetlerine bağlanan Çorum sancağının Osmancık (bir yerde Ayancık kasabası
ifadesi geçmektedir) kazasında mevcut bulunduğu tespit edilmektedir.

vakıf kurmuş, ayrıca bu vakfı vergilerden
muaf tutmuştur. Bu vergi muafiyeti daha
sonra gelen padişahlar tarafından yenilenerek XX. yüzyıla kadar devam etmiştir. Bununla birlikte tekke kuruluşundan itibaren
gittikçe faaliyetlerini genişletmiş ve buraya

Koyun Baba XV. yüzyılda yaşamış, Bur-

yeni binalar inşa edilerek gelen giden misa-

sa ve çevresinde faaliyet gösterdikten son-

firlere hizmet veren canlı bir inanç merke-

ra Osmancık’a yerleşerek burada tekkesini

zine dönüşmüştür. Bu durum başta Evliya

kurmuş ve pek çok mürid yetiştirmiştir. Ko-

Çelebi’nin Seyahatnamesi olmak üzere XVII.

yun Baba’dın 1468 yılında vefatından sonra

yüzyıl kaynaklarına yansımıştır.

mezarı üzerine türbe inşa edilmiştir. Fatih
Sultan Mehmet ve II. Beyazıt dönemin-

Koyun Baba Tekkesi XIX. yüzyılın başlarında meydana gelen Bektaşiliğin yasak-

de faaliyet gösterdiği tespit edilen Koyun

lanması hadisesine kadar kesşntisiz des-

Baba’nın bu padişahlardan hürmet ve iti-

teklenmiştir. Ancak bu durum 1849 yılında

bar görmüştür. Fatih Sultan Mehmet, Uzun

dedeliğin ortadan kaldırılmasıyla bir süre

Hasan üzerine sefere giderken Osmancık’a

sona ermiştir. Bu olayla Bektaşiler Koyun

uğrayarak kendisini ziyaret etmiştir. II. Ba-

Baba Tekkesi’nden uzaklaştırılmış ve tekke-

yezit ise Koyun Baba’yı rüyasında görmüş,

ye türbedar olarak Osmancık kazası müftü-

Koyun Baba Tekke ve Türbesi’ne bağışlarda

sü Ali Şemseddin Efendi atanmıştır. Sultan

bulunmuştur.

Abdülaziz döneminde Bektaşiler üzerinde
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uygulanmakta olan baskının yumuşaması
üzerine Bektaşiler Koyun Baba Tekkesi’nde
yeniden söz sahibi olmaya çalışmışlarsa da
muvaffak olamamışlardır.
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Koyun
Baba Tekkesi’nin bölgede canlı bir inanç
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EKLER
A. BELGELER
Belge 1. 1839 yılında Koyun Baba Tekkesi’nde meşihat değişikliği (BOA, C.EV, 423/21450).

devletlû inâyetlû merhametlû vefiyyü’l-

merâhim-i aliyye-i rahîmânelerinden mercûdur

himem efendim sultanım hazretleri sağ ve vâr

ki kaydı evkâf muhasebesinden ba‘de’l-ihrâc

olsun

merkûmun kasr-ı yedinden bu kullarına tevcih

arzuhâl kullarıdır ki Osmancık kasabasında vâki‘ merhum Koyun Baba Zâviyesi vakfının
vazife-i mu‘ayyene ile zaviyedarlık ve meşihat
cihetleri mutasarrıfı Şeyh Abdullah Halife yalnız

ve yed-i âcizâneme bir kıt‘a berat-ı şerîf-i âlişân
inâyet ve ihsân buyurulmak bâbında emr u ferman devletlû inâyetlû merhametlû vefiyyü’lhimem efendim sultanım hazretlerinindir

zaviyedarlık ciheti bu kullarına ferağ ve kasr-ı

bende-i Şeyh Hasan kulları

yed eylediği ma‘lûm oldukları buyuruldukda

keyfiyeti mukâta‘at muhasebesinden
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mucebince tevcih olunsun fî 7 R sene 55 (20
Haziran 1839)
arz-ı bendeleridir ki
iş bu arzuhâl ve derkenârlar nâtık olduğu
ve evkâf müfettişi faziletlû efendi dâ‘îlerinin

ciheteyn-i mezkûreteynden yalnız zaviyedarlık
ciheti hüsn-i rızasıyla bi’l-ihbâr inde’ş-şer‘ ehliyeti tahakkuk eden sahib-i arzuhal Şeyh Hasan
bin Ali Halife’ye ferâğ ve kasr-ı yed etmekle
cihet-i mezkûre merkûme bâ-ru’ûs-ı hümâyûn

i‘lâmında gösterildiği üzere Osmancık kasaba-

bi’t-tevcîh yedine kaleminden şurût-ı lâzımesi

sında vâki‘ merhûm Koyun Dede Zâviyesi vak-

derciyle iktizâ eden berâtı ve mülhakât zimme-

fının vazife-i mu ‘ayyene ile zaviyedarlık ve me-

ti defterlerine ilmuhaberi i‘tâ olunmak bâbında

şihat cihetleri mutasarrıfı Şeyh Abdullah Halife

emr u ferman hazret-i men lehü’l-emrindir.
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ma‘rûz-ı dâ‘î-i devlet-i aliyyeleridir ki
iş bu arzuhâlhâ mesnede muharrer derkenâr
mantukunca

nezâret-i

evkâf-ı

hümâyûn-ı

arzuhâl Eşşeyh Hasan Halife ibn Ali’ye ferağ
ve kasr-ı yed ve yedinde olan berâtını teslim ve
merkum Eşşeyh Hasan Efendi cihet-i mezkûre

mülûkâneye mülhak evkâfdan Osmancık kasa-

ehl ve mahl-i müstehak idüğü bi’l-ihbâr zâhir

basında vâki‘ merhûm Koyun Baba nâm sâhibü’l-

olmağla yalnız zaviyedarlık cihetini fâriğ mer-

hayrın vazife-i mu‘ayyene ile zaviyedarlık ve

kumun kasr-ı yedinden merkum Eşşeyh Hasan

meşihat cihetlerine bâ-berât-ı âlişân mutasarrıf

Halife üzerine tevcihi hâlâ hazihâne-i âmire mü-

ve sahib-i berat idüğü kasaba-i mezkûre aha-

şiri devletlû übbehetlû paşa hazretlerinin telhis

lisinden Hüseyin bin Mustafa ve Hüseyin bin

buyurmalarına mütevakkıf idüğü âlîlerine i‘lâm

Hasan nâm kimesneler haberleriyle zâhir olan

olundu el-emr limen lehü’l-emr fi’l-yevmi’l-

Eşşeyh Abdullah Efendi ibn Halil mutasarrıf ol-

hâmis ve’l-ışrîn min şehr-i Rebî‘ü’l-evvel li-sene

duğu ciheteyn-i mezkûreteynden ancak zaviye-

hamse ve hamseyn ve mi’eteyn ve elf (20 Hazi-

darlık cihetini hüsn-i rıza ve ihtiyârıyla sahib-i

ran 1839).
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Belge 2. Haziran 1866 tarihinde Seyyid Mehmet Recai Efendi’nin Koyun Baba Tekkesi
zâviyedarlığının kendisine tevcihini istemesi (BOA, MVL, 498/140).

Amasya mutasarrıflığına
Amasya

sancağına

icrâsı Esseyyid Mehmed Recâ’i nâm kimesne
tâbi‘

Osmancık

tarafından bâ-arzuhâl istid‘â ve cânib-i ahaliden

kazâsında kâ’in Koyun Baba hazretleri zâviyesi

tanzim edilmiş bir kıt‘a mahzar dahî takdim ve

kaza-i mezkûr müftüsüne ve anın vefâtıyla oğ-

irâ’e kılınmağla ba‘dehu îcâbına bakılmak üzere

luna tevcih olunmuş ise de öteden beri zâviye-i

oraca olan ma‘lûmâtın ve mezkûr zaviyenin ne-

mezkûrenin şart ve kâ‘idesi hizmette bulunan-

mikdâr hasılât ve â’idât olduğundan îzâhen ve

ların mücerred ve en kıdemlisine verilmesi ol-

müsâra ‘aten bâ-mazbata iş‘ârı husûsuna him-

duğundan kâ‘ide-i kadîmesi veçhile mu‘âmele

met eylemeleri sıyâkında şukka.
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Belge 3. Koyun Baba Tekkesi’ne Osmancık kazası müftüsü ve ardından oğlunun zaviyedar
atandığı, tekke vakfının gelir ve giderleri, tekkenin vergiden muaf tutulduğu hakkında (BOA, MVL,
723/96).

Evkâf-ı Hümâyûn-ı Nezâret-i Celîlesine

evrâk-ı melfûfa mü’eddâsı rehin-i ıtlâ‘-ı âcizi olub
zikr olunan zaviyenin zaviyedarlığı mukaddemâ

Atûfetlû efendim hazretleri

mahallinden vukû‘bulan inhâ ve iş‘âr veçhile eh-

Osmancık kazasında kâ’in Koyun Baba haz-

liyet ve istihkâkları tebeyyün eden kaza-i mezkûr

retleri zaviyesinin uhdesine tevcihi hakkında

müftüsü esbak mütevaffâ Ali Efendi’nin oğul-

Mehmed Recâ’i nâm kimesnenin vukû‘bulan

larına bâ-işâret-i aliyye ve bâ-ru’us-ı hümâyûn

istid‘âsı üzerine tastîr buyurulan emirnâme-i

tevcih buyurularak berât-ı şerîf i‘tâ olunmuş

sâmîye cevaben Amasya meclisinin bi’l-vürûd

olduğuna ve mumaileyh Recâ’i Efendinin bu

meclis-i vâlâ-yı ahkâm-ı adliyeye havâle olunan

hususa dâ’ir mukaddemâ i‘tâ eylediği arzuhâl

mazbatası melfûfâtıyla ma‘an irsâl kılınmağla

meclis-i teftişe havâle ile olbâbda kendüsüne

me’aline nazaran îcâbının icrâ ve iş‘âr buyurul-

cevab verilmesi lâzım geleceğine dâ’ir yazılan

ması bâbında irâde efendimindir fî 11 Rebî‘ü’l-

i‘lâm üzerine battal edilerek hazinede hıfz olun-

ahir sene 283 ve fî 10 Ağustos sene 282 (23 Ağus-

duğu vâridât odasından bâ-müzekkere ifâde

tos 1866) Mehmed

olunduğuna binâ’en mezkûr mazbata ve sâ’ire
yine leffen i‘âde ve takdîm olmağla her hâlde

Ma‘arûz-ı çâkerleridir ki
Müfâd-ı

emr

ve

iş‘âr-ı

emr u ferman hazret-i men lehü’l-emrindir fî 9
âlî-i

cenâb-ı

riyâsetpenâhîleri ve zikr olunan mazbata ve

Cemaziye’l-evvel sene 1283 ve fî 7 Eylül sene 82
(19 Eylül 1866).
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Cevab

ahkâm-ı adliyeden şeref-tastîr ve tasyîr buyurulan emrnâme-i sâmî-i cenâb-ı fehâmet-penâhîleri

Numara

hülâsa me’al-i âlisinde Osmancık kazâsında

7

kâ’in Koyun Baba hazretlerinin zâviyesi kaza-i
mezbûr müftüsüne ve anın vefatıyla oğluna

Meclis-i livâ-i Amasya
Huzûr-ı

me‘âlim-mevfûr-ı

hazret-i

sadâretpenâhîye

tevcih buyurulmuş ise de öteden berü zaviye-i
mezkûre hizmetinde bulunanların mücerred ve
en kıdemlisine verilmesi kâ‘ide-i kadîmesinden

Fî 13 S sene 83 ve fî 14 Haziran sene 82 (27

olmasıyla olvechile mu‘âmele olunması Meh-

Haziran 1866) tarihleriyle müzeyyen ve yedi

med Recâ’i nâm kimesne tarafından istid‘â ve

numarasıyla murakkam ve muvaşşah dâ’ire-i

ahaliden verilen bir kıt‘a mahzar irâ’e ve i‘tâ
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kılınmakla bu bâbda olan ma‘lûmât-ı mahalli-

zaviyedarı Ahmed Ağa’nın nezdinde olduğu

yenin ve mezkûr zaviyenin ne mikdâr hasılât ve

kaza-i mezbûr meclisinden varid olan mazbata-i

â’idâtı olduğunun bi’t-tahkîk iş‘ârı irâde ve fer-

cevabiyyede beyan ve inhâ olunmuş ve mezkûr

man buyurulmuş ve tıbk-ı fermûde-i âsafâneleri

defter ile mukarrernâme-i hümâyûnun suret-i

veçhile keyfiyet kaza-i mezbûr müdürlüğüne

mümzisi dahî bi’l-vürûd manzûr-ı âli-i cenâb-ı

lede’l-iş‘âr bunun yeniden arîz ve amik-i tedkîk

vekaletpenâhileri buyurulmak üzere aynen ve

ve tahkiki çünkü mahsûlâtın henüz meydâna

leffen ma‘rûz-ı huzûr-ı âlî-i hidiv-i a‘zamileri

gelmiş ve pirinç mahsulü ise Boyâbâd kaza-

kılınmış ve iktizasının icrâsı mütevakkıf emr

sından gelmekde olması cihetle pek çok vakte

ve irâde-i aliyye-i cenâb-ı sadaretpenâhileri bu-

muhtaç bulunduğu ve geçen sene Amasya evkâf

lunmuş olmağın olbâbda emr u ferman hazret-i

müdürü sâbık ref‘atlü Hâfız Ali Efendi’nin bi’z-

veliyyü’l-emrindir fî 20 Rebi‘ü’le-vvel sene 83 ve

zât kaza-i mezbûre azimet ve kemâl-i dikkatle

fî 21 Temmuz sene 82 (2 Ağustos 1866)

zaviye-i mezkûre vâridât ve masârıfâtını tedkîk
ve tahkik ederek yetmiş dört senesinden yetmiş

Mehmed Ataullah Mutasarrıf-ı livâ-i Amasya

dokuz senesi nihâyetine değin rü’yet eylediği

Esseyyid Mehmed Sa‘îd e’d-dâ‘î-i hâkim

muhâsebe defteri sıhhate makrûn olduğu ve

Esseyyid Mehmed Sadık e’d-dâ‘î-i müftü

bundan bir seneliği tefrik kılındığı sırada murad
hâsıl olacağı derkâr bulunduğu cihetle zaviye-i

Esseyyid Abdullah Hamdi bende-i serkâtib hâlâ

mezbûrenin ol-suretle tedkîkât-ı lâzımesi bi’l-

Esseyyid Ali Rıza bende-i müdir-i evkâf

icrâ senevî otuz bin (30.000) guruş vâridâtı ve on

Abdullah Aziz bende-i kâtib-i tahrîrât

yedi bin beş yüz on üç (17.513) guruş masârıfâtı
olacağı ve olbâbda tanzim olunan zîri mazba-

Esseyyid Mehmed Râşid bende-i setr-i defter

talu bir kıt‘a defterinin ve yedlerinde bulunan

Hacızâde Hâfız Ağa bende-i a‘za

bir kıt ‘a mukarrernâme-i hümâyûnun cedidi

Abdullah bende-i a‘za

li-ecli’t-tecdîd

dersa‘âdetde

bulunduğundan

atikinin ihraç ettirilen suret-i mümzisinin lef-

Diğer a‘zalar

fek irsâl olunduğu ve zaviye-i mezkûre arazisinin pek çoğu ashâb-ı hayrât tarafından vakf
olunub fakat müstakil vakfiyyesi bulunan Ahî
Baba arazisinin vakfiyesi der aliyyede bulunan
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zât-ı vâlâ-yı hazret-i mutasarrıf-ı ekremiyye
Amasya’ya tâbi‘ Osmancık kazâsında kâ’in
Koyun Baba hazretleri zâviyesi kaza-i mezkûre
müftüsüne ve anın vefatıyla oğluna tevcih olunmuş ise de zaviye-i mezkûrenin şart ve kâ‘idesi

şeref-vârid olan emrnâme-i hazret-i veliyyü’nni‘amiden keyfiyet müstebân kılınmış bu suretle zaviye-i mezkûrenin zehâ’iri cedîd mahsul
(?) husûle gelmediği ve pirinç hasılâtı Boyâbâd
kazasından gelmekde bulunduğu cihetle bunla-

hizmetinde bulunanların mücerred ve en kıdem-

rın yegân yegân tahkik husûsu çârçâbuk uyma-

lisine verilmiş olduğundan kâ‘ide-i kadîmesi

yacağından te’hîr-i cevâba bâdî olacağı cihetle

veçhile mu‘âmele icrâsı Esseyyid Mehmed Recâ’i

bundan akdem bâ-irâde-i seniyye Amasya evkâf

nâm kimesne tarafından bâ-arzuhâl istid‘â olun-

müdür-i sâbıkı Hâfız Ali Efendi’nin yetmiş dört

muş olduğundan ba‘dehu îcâbına bakılmak üze-

senesinden yetmiş dokuz senesi gayetine değin

re zaviye-i mezkûrun senedi ne-mikdâr hasılât

irâd ve muzârifâtını müvâzene ve rü’yet etmiş

ve â’idât olduğunun bi’t-tahkîk bâ-mazbata iş‘ârı

olduğu muhâsebât kemal-i sıhhat üzere bulun-

ve mevcûd bulunan vakfiye-i şerîfe ve evrâk-ı

duğu derkârıyla sene-i mezbûrinden bir senelik

mukayyedler ve sâ’irenin dahî birer kıt‘a suret-i

vâridât ve masârıfâtı mukaddem tahkik olunan

mümzilerinin ispâd husûsu irâde buyurulmuş

defterden iki kıt‘a zîr-i mazbata defter tanzim

olduğundan iki kıt‘a zîr-i mazbata defterinin

ve evrâk-ı mu‘tebere-i sâ’ireden mukarrernâme

sür‘at irsâlini âmir on iki numara ile müverrihan

olub mezkûr mukarrernâmenin cedid-i tecdîd
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olunmak üzere der aliyyeden bulunmuş olduğundan atikinin suret-i muhzır leffen takdim kılındığı ve zaviye-i mezkûrenin arazileri ashâb-ı
hayrât tarafından vakf olunmuş olmağla müstakil vakfiyesi olan Ahi Baba arazisi vakfiyesi
der aliyyeden zaviyedar Hacı Ahmed Efendi
yedinde olduğu beyan mu‘arrızatda mazbata-i
acizanemiz takdimine ictisâr kılındı ol bâbda ve
kâffe-i hâlde ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir
fî 16 Rebî‘ü’l-evvel sene 83

Müdir-i kaza-i Osmancık Esseyyid Mehmed
Vekîl-i nâ’ib-i kazâ Esseyyid Tevfik Mustafa
Nefer-i kazâ İbrahim Edhem
A‘zâ Mehmed Abdullah
A‘zâ Esseyyid İbrahim
A‘zâ Esseyyid Halil Hakkı
A‘zâ Esseyyid Abdullah

Amasya sancağı dâhilinde kâ’in Osmancık

vakf-ı şerifinin bir sene zarfında vukû‘bulmakda

kazâsında zemin-i hâk-ı ıtırnâk olan Koyun Baba

olan vâridâtının mikdârını mübeyyin defteridir.

kuddise e’s-sırrehü’l-a‘lâ hazretlerinin zaviyesi
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Hâsılât-ı seneviyesi

Çeltik kîl-i asitane

Bekmez batman

(………) kîl-i asitane

66

150

80

Baha

Baha

Baha

1320

1200

800

Para

Para

Para

20

8

Saman çatân

Pamuk

Hınta kîl-i asitane

60

Kil

165

Baha

50

Baha

900

Baha

2310

Para

500

Para 14

15

Para

10

10
Darı kîl-i asitane

Boyâbâd kazasından beher sene

30

gelmekde olan pirinç batman

Revgan-ı sade

Baha

300

Kıyye

120

Baha

54

Para

3000

Baha

4

Para

432

10

Para

Şa‘ir kîl-i asitane

8

1500

Asiyâbın icâr-ı seneviyyesi za-

Baha

hire

Soğan kîl-i asitane

7200

Kil

163

Para

300

Baha

5

Baha

652

3000

Para

Ceyyiz (?)kîl-i asitane

Para

4

45

10

Baha

Kendir batman

225

Üzüm batman

20

Para

50

Baha

5

Baha

400

400

Para

Para

15

8
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Peynir

Zaviye-i mezkûrenin masârıfât-ı

Revgan-ı sâde

Kıyye

seneviyesi

Kil

20

120

Baha

(…….) kîl-i asitane

Baha

60

400

960

Para

Baha

Para

3

4000

8

Para
Yapağı ve yün

10

Kıyye

Tuz bahası
Guruş

75

Hınta kîl-i asitane

Baha

24

515

Baha

Kahve

Para

332

Kıyye

7

Para

36

14

Baha

Kıl (?)

150

540

Kıyye

Şa‘ir kîl-i asitane

Para

42

520

15

Baha

Baha

210

2600

Sabun

Para

Para

Kıyye

5

5

12
Baha

Zimemâtın rub‘-ı seneviyesi

Bekmez batman

144

Guruş

150

Para

1400

Baha

12

1200
Füruht olunması lâzımgelân

Para

Revgan-ı şem‘

hayvânât bahâsı

8

Kıyye

Guruş
5450

12
Üzüm batman

Baha

50

72

Cem‘an yekûn

Baha

Para

Guruş

400

6

30.094

Para
8
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Bağ ve hark amalesi

Na‘lband ve semerci ve saraç

Soğan bahası

Guruş

masarıfı

Guruş

160

Guruş

882

Orağcı ve rençber ve şa‘irbân

659

(?)

Cem‘an yekûn

Ücret-i seneviyesi

Pirinç batman

Guruş

Guruş

250

17.513

1414

Baha
2500

Hademânın elbise masârıfı

Para

Guruş

10

1500

Amasya sancağı dâhilinde kâ’in Osmancık

ve zaviye-i mezkûrun yetmiş dört senesinden

kazâsında defin-i hâk-ı ıtırnâk olan Koyun Baba

yetmiş dokuz senesi gayetine değin varidat ve

kuddise e’s-sırrehü’l-a‘lâ hazretlerinin zaviye-

masârıfâtını mübeyyin muhasebenin rü’yet olun-

si vakf-ı şerifinin bir sene zarfında vukû‘bulan

masına irâde-i seniyye ta‘alluk ve şerefsudûr bu-

hasılât ve masârıfâtının bâ’is-i lâzımeden bu-

yurulduğundan Amasya sancağı evkâf müdür-i

lunduğu bâ-irâde-i aliyye-i isti‘lâm buyurulmuş

sâbık Hâfız Ali Efendi teşriflerinde erbâb-ı vukûf
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ve hudemâ-i dergâh ve zaviyedarlık ve meclis-i

fî 16 Rebi‘ü’l-evvel sene 83 ve fî 16 Temmuz sene

acizanemiz hazır olduğu hâlde yegân yegân be-

82 (29 Temmuz 1866)

her senelik irad ve masarıfı tahkik ve temeyyüs
olunarak ol-vakt takdim olunan zîr-i mazbatalu

Müdir-i kaza-i Osmancık Esseyyid Mehmed

defterde muharrer sene-i merkûmeden bir sene-

Vekîl-i nâ’ib-i kazâ Esseyyid Tevfik Mustafa

lik hasılat ve masarıfatı mûcebince mukaddem

Nefer-i kazâ-i mezbûr İbrahim Edhem

tahkik olunandan bâlâ-yı defterde muharrer
otuz bin doksan dört guruş varidat ve on yedi

A‘zâ Mehmed Abdullah

bin beş yüz on üç guruş masarıfat bir sene zar-

A‘zâ Esseyyid İbrahim

fında vukû‘bulmakda olduğunu mübeyyin üş bu

A‘zâ Esseyyid Halil Hakkı

zîr-i defter temhir ve takdim kılındı olbâbda ve
kâffe-i hâlde ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir

suret-i

mukarrernâme-i

hümâyûn

der

zaviye-i Koyun Baba

A‘zâ Esseyyid Abdullah

merhamet ve’l-gufrân Çorum sancağında Osmancık nâhiyesinde vâki‘ Koyun Baba zavi-

bundan akdem ecdâd-ı izâmımdan merhûm

yesinde sâkin olan meşâyih ve sâ’ir hüddâm-ı

ve mağfurun leh Sultan Selim Hân-ı aleyhü’l-

mülkiye üzere tasarruf edegeldikleri yerlerin ve
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değirmenlerin ve bağların ve koyunların ve bi’l-

Sultan Süleyman Hân ve Sultan Ahmed Hân tâbe

cümle emlâkların zaviye-i mezbûreye vakf et-

sırrahumâ ve ba‘dehu cennet-mekân-ı Firdevs-i

tikleri yerlerden ve değirmenlerin ve bağlardan

aşiyân karındâşım Sultan Mustafa Han tabe sır-

ve koyunlardan ve sâ’irlerinden resm alınmak

rahunun zamanlarında dahî mukarrernâmeler

ve aşar taleb olunmaya deyu mukarrernâme-i

veriliüb hâlâ serir-i saltanat-ı Osmanî cenâb-ı

hümâyûn erzânî kılınub vilâyet-i kitâbet olun-

hilâfet-me’âbıma müyesser ve mukarrer olub

dukda defter-i hâkâniye kayd olunub ellerine

cülûs-ı hümâyûn meymenet makrûnum vâki‘

suret-i defterhâkânî verilüb ba‘dehu merhûm

olmağla umûmen tecdîd-i berevâta fermanım

ve mağfurun leh Sultan Süleyman Hân dahî

olmağın evvel mukarrernâmeleri getürüb tecdid

zikr olunan emlakı ber mûceb-i defter-i hâkânî

olunmasın rica eyledikleri ecilden üzerlerinde ise

zaviye-i merkûmenin masarıfına sarf olunub

ben dahî mukarrer tutub iş bu mukarrernâme-i

mezkûrlardan öşür ve rüsûm taleb olunmaya

hümâyûn-ı mevhibet-i meşmûn verdim ve buyur-

deyu mukarrernâme-i hümâyûn ihsân etmiş

dum ki mâl-ı emlâk minvâl-i meşrûh ve şer‘-i şerîf

imiş merhum Sultan Selim Hân tâbe sırrahu

muktezâsınca veyâhûd atebe-i âlempenâhımdan

dahî mukarrer tutub mukarrernâme-i hümâyûn

tebdil ve ta‘yîn içün emr-i şerîf verilmiş olmaya

erzânî kılmış imiş ba ‘dehu ol mukarrernâme-i

bu mukarrernâme mûcebince amel olunub min

hümâyûn merhum ve mağfurun leh Sul-

ba‘d ana muhâlif hiç ferd kâ’inâ mink ân mâni‘

tan Murad Hân taebe-i ulyâsına arz olunub

ve vâki‘ ve mezâhim olmayub dahl ve ta‘arruz

tecdîd taleb olundukda ol dahî mukarrer tu-

kılmaya şöyle bileler alâmet-i şerîfeme i‘timad

tub mukarrernâme-i hümâyûn vermiş imiş ve

kılalar tahriren fî evâhir-i Muharrem sene sitte

mâl-ı emlak ber muktezâ-yı şer‘-i şerîf veyahûd

aşar ve mi’ete ve elf.

atebe-i âlempenâhdan tebdil ve ta‘yîn içün emr-i
şerîf verilmiş olmaya evvel mukarrernâmeler
mûcebince amel olunub min ba‘d ana muhâlif
bir ferd kâ’inâ mink ân ve keyfe mâkân mâni‘
ve vâki‘ olmaya deyu merhum ve mağfurun
leh Sultan Mehmed Hân aleyhü’r-rahmet ve’rrahvân zamanında sene erba‘a ve elf Muharremin evâhirinde müceddeden mukarrernâme-i
hümâyûn erzânî kılınub sene sülüs ve sitteyn
ve elf Şevvâlin evâsıtında merhum ve mağfurun
leh peder-i bezergüvârım Sultan Mehmed Han-ı
aleyhü’r-rahmet ve’l-gufrân ba‘dehu ammilerim
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Belge 4. Koyun Baba Tekkesi vakfına ait köy, arazi, bağ, koyun ve değirmenler ile bunlardan
vergi alınmamasına dair (VGMA, Defter nr. 386, s.251).

Defter-i evvel
630

meşâyih ve sâ’ir hüddâmı mülkiyet üzere tasarruf edegeldikleri yerlerin ve değirmenlerin
ve bağların ve koyunların bi’l-cümle emlâkları

Çorum sancağında Osmancık nâhiyesinde

zâviye-i mezkûreye vakf eyledikleri yerlerden

vâki‘ Koyun Baba zaviyesinde sâkin olan

resm alınmaya deyu ecdâd-ı izamından merhum
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ve mağfûrün leh Sultan Selim Hân-ı tâbe sırrehu

fına tekâyâ ve zevâyası vakfının fukara ve der-

hazretleri tarafından bir kıt‘a mukarrer-nâme-i

vişan it‘âm-ı ta‘âmları içün ta‘yîn ve tahsis olu-

hümâyûn verilerek vilâyet tahrîr olundukda

nan kurrâ ve mezâri‘ hasılatından öşür ve tekâlif

defter-i hâkânîye kayd ve yedlerine suret-i defter-i

mutâlibesiyle tesaddî olunmaması ve zaviyedâr

hâkânî i‘tâ olunmuş ba‘dehu ecdâd-ı izâmım

ve şeyhlerin taraflarından muharrer kendü

sekenehümüllahu te‘âlâ bi’l-ihtimâm hazerâtı

temettu‘ları içün şundan bundan ba-tapu arazi

zaman-ı saltanatlarında dahî mukarrer ve mak-

ve bâ-sened-i şer‘î emlak almış bulunanlardan

bul tutularak nevâyih-i muhtelife ile başka başka

ahali-i sâ’ire misillü tekâlif alınması iktizâsı ni-

tecdîden mukarrer-nâme-i hümâyûn ezrân kılı-

zamından idüğü ve vakf-ı mezbûrun yetmiş do-

narak ba‘dehu zikr olunan emlakı yine muceb-i

kuz (1862) senesi gayetine değin muhasebesinin

defter-i hâkâni zaviye-i merkûmenin masârıfına

rü’yet olunduğu ve mu’ahharan bir güne arazi

sarf olunub öşr ve resm taleb olunmamak üze-

tedârik ve peyda olunmuş (……..) istihbâr ve

re bin iki yüz elli altı senesi şehr-i Cemaziye’l-

istikdâ kılınmış olduğu hâlde ahali-i sâ’ire misil-

evvelnin yirmi yedinci gününde (27 Temmuz

lü îcâb edecek tekâlif tahsil olunmasını ve yed-

1840) cennetmekân-ı firdevs-i aşiyân merhûm ve

lerinde bulunan suret-i defter-i hâkânî mine’l-

mağfiret-bende dâver-i ekremim Hüdâvendigâr-ı

kadîm zaviye-i mezbûreye merbut mahallerden

sâbıkü’l-ferman zaman-ı sultanîde dahî tecdîden

bir gûne tekâlif mutâlibe kılınmaması ve beher

mukarrer-nâme-i hümâyûn verilmiş olduğun-

sene muhasebesinin nizâmına tatbîkan rü’yet

dan bahisle taht-ı âlî-i Osmanî üzere hulûs-ı

olunmak üzere tecdîden îfâsı evkaf-ı hümâyûna

hümâyûn-ı sa‘âdetmakrûn vâki‘ olub umumen

nezâret-i behiyyesi canibinden bâ-takrîr ve

tecdîd-i ahkâm ve berevât-ı fermân olunmakdan

telhis-i ifâde ve ifhâm olunmuş ve ol veçhile

nâşî zâviye-i mezbûrenin mutasarrıfları kendü

icrâsı husûsuna irâde-i be-hak ta‘alluk eyle-

sulehâları iken Ahmed Nesimi ve Mehmed Sa

miş olmağın mucebince iş bu mukarrername-i

‘îd ve Ömer Fevzi ve Ali Rızâ zide salalehüm

hümâyûn mûmaileyhden Ahmed Nesimi ve

taraflarından

hümâyûnun

Mehmed Sa‘îd ve Ömer Fevzi ve Ali Rızâ zide

tecdidi bâ-arzuhâl istid‘â olunmuş ve kuyûda

salaluhulara suret-i defter-i hâkâni mucebince

lede’l-mürâca‘a vakf-ı mezbûrun zaviyedarlık

mutasarrıf olalar deyu fî 15 Rebi‘ü’l-ahir sene

ve meşîhati mumaileyhin el-yevm uhdelerinde

83 (28 Ağustos 1866) tarihinde mukarrernâme-i

olduğu mülkiyet üzere tasarruf edegeldikleri

hümâyûn i‘tâ olunmuş ve keyfiyet ma‘lûm ol-

mahaller ve değirmenlerden öşür taleb olunma-

mak ve iktizâ iden mahallere ilmuhaberi veril-

mak ve Ovacık karyesinde koyun kışlağı yeri

mek üzere evkâf muhasebesine fî 19 Rebi‘ü’l-

ve Sarıalan karyesinde bir kıt‘a berâtla Koyun

ahir sene 83 (31 Ağustos 1866) tarihinde divan-ı

Baba dervişlerinin koyun ağnâm ve rüsum-ı bağ

hümâyûn kaleminden vürûd eden ilm u haber

ve bağçe ve karye-i mezkûrede kâ’in Karakaya

kayd olundu.

mukarrernâme-i

dimekle arîf mahal ve karye-i mezbûre ile Evhari karyesinin ve hayvanât (?) hissesi canibine
â’id mahsûlât ve rüsûmâtıyla asiyâbın zaviye-i
mezkûre vakfı tarafından sarf olunması iktizâ
edeceği e‘izze-i kirâm hânkâhlarıyla sâ’ir tara104
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Belge 5. Mehmet Recai Efendi’nin Koyun Baba Tekkesi meşihatına kendisinin tayin edilmesi
gerektiğine dair yazısı (BOA, MVL, 555/71).

Amasya sancağında Osmancık nâm ma-

vefatıyla zâviye-i mezkûre evlâda meşrûta olan

halde defin-i hâk-ı ıtırnâk olan e‘izze-i kiram-

tekâyâ misillü müftü-i mumaileyhin oğullarına

dan Koyun Baba hazretlerinin erbâb-ı tarikat-ı

bi’t-tevcîh bunlar dahî serbâb ederek hasılâtını

aliyye taraflarından i‘âneten binâ ve inşâ kılın-

veresece taksîm ve mü’ekkil etmiş oldukları ve

mış olan zâviyesi ile arâzi ve müştemilâtı ber

zaviye-i mezkûre bu minvâl-i muharrer erşed

vech-i mülkiyet defterhaneye kayd ile tasarruf-

evlad tarafına meşruta olub sâ’ir zaviyeler gibi

ları içün erbâb-ı tarikat yedlerine suret-i defter-i

evlada intikâl etmeyeceği cihetle akdemce taraf-ı

hâkânî verilerek zaviyedarlığı dahî beher zavi-

eşref-i ismetlerine arz ve hikâye kılındığı veç-

yedarın yol evlâdının akdem ve erşeden tevcih

hile zaviye-i mezkûrenin evlad-ı müteveffâ-yı

olunmak üzere şart kılınarak dört yüz seneden

mumaileyh uhdelerinden ref‘iyle dergâhımızda

berü bu şurûta ri‘âyeten teselsül etmekde iken

misâfereten ikâmet etmekde olan akdem ve

çend sene akdem zaviyedar Hasan Dedenin

erşed-i tarikat-ı aliyyeden Mehmed Recâ’i Efendi

vukû‘-ı vefatıyla tarikat-ı aliyyeden bir gûnâ

dâ‘ileri uhdesine tevcihi husûsunda müsâ‘ade-i

behresi olmayan kaza-i mezkûr müftüsü Ali

aliyye ve inâyet-i celile-i ehl-i perverilerinin

Efendi hilâf-ı vâki‘ mazbata ve i‘lâm tertibiyle

erzân ve şâyân buyurulmasıyla efendi-i muma-

zaviyedarlığı tegallüben kendü uhdesine tevcih

ileyh dâ‘ilerinin isticlâb-ı da‘vât-ı hayriyyesine

ettirerek i‘âneten fukara ile cem‘ ve tahsîs kılı-

rağbet buyurulmasının übbehetlü devletlü paşa

nan ayende ve revende ta‘âmiyyesini kendüye

efendi hazretlerine ifâde buyurulacağına dâ’ir

hasr ile mü’ekkil ittihâz etmiş ise de anın dahî

va‘d-i ali-i ismetpenâhileri sebkat etmişdi lutfen
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ve kerhen keyfiyetin müşârünileyh efendimize

herhâlde emr u fermân ve lutf-ı ihsân devletlü

arz ve ihfâ buyurulduğu hâlde encâz-ı (?) va‘de

ismetlü efendim hazretlerinindir.

ve bu vesile-i cemile ile ervâh-ı mukaddese-i
âl-i resûl ve pîrân-ı ızâmî kendinizden hoşnûd
ve razı buyuracağınızdan iştibâh olmadığından

bende-i âl-i abâ Eşşeyh Esseyyid Elhâc İbrahim Kaygusuz Baba

beyân-ı hâl ile tesaddî‘a ictisâr kılındı olbâbda ve

taraf-ı zî-şeref-i hazret-i riyâsetpenâhiden
evkâf-ı hümâyûn nezaretine
(Amasya sancağı dâhilinde) Osmancık ka-

erbâb-ı ehliyetten ve tarikat-ı aliyyeden Mehmed
Recâ’i Efendi uhdesine tevcihi Eşşeyh Hacı İbrahim Kaygusuz Baba Efendi tarafından istid‘â kı-

zasında medfûn e‘izze-i kiramdan Koyun Baba

lınmış ve efendi-i mumaileyhin bu husûsa dâ’ir

hazretleri zaviyedarlığı kadimden berü tarika-

verdiği arzuhâl dahî 13 Safer sene 84 (24 Haziran

tın en ehliyetlisine meşruta olduğu hâlde şimdi

1867) tarihinde savb-ı vâlâlarına irsâl olunduğu

mezkûr zaviyedarlık mukaddemce tegallüben

kayden tebeyyün edüb ve zaviye-i mezbûrenin

uhdesine geçürmüş olan kaza-i mezkûr müftü-

öteden berü mer‘î ve mevzû‘ olan şurûtuna

sü müteveffâ Ali Efendi’nin evlâdına intikâl ile

ri‘âyet edilmesi dahî lâzımeden bulunmuş ol-

mü’ekkil ittihâz olunduğundan bahisle mezkûr

mağla iktizasının icrâ buyurulması bâbında

zaviyedarlığın evlad-ı merkûmeden ref‘iyle

irâde efendimindir.
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Belge 6. Koyun Baba Tekkesi zaviyedarlık ve meşihat görevlerinin Hafız Mehmet Sait, Ali Rıza
ve Ömer Fevzi Efendilerin uhdesinde olduğuna dair (BOA, EVK.MKT, 839/59).

Kastamonî vilâyetine mülhak Osmancık

ile uhdelerinde mukayyed olduğu ve bu misil-

kazâsında vâki‘ Koyun Baba dergâh-ı şerifinin

lü husûsâtın muharrerât-ı mahalliye üzerine

hâsılât-ı vakfiyesiyle ta‘mîri ve zâviyedârlığın

tesviye-i îcâbı nizâmı iktizasından bulundu-

uhdesine tevcihi hakkında 16 Cemâziye’l-ahir

ğu cihetle husûsu müsted‘ânın mahalli meclis

sene 93 (9 Haziran 1876) târihi ve yirmi numa-

idâresince bi’t-tahkîk tebeyyün idecek hâlde

rası ile şûrâ-yı devlet riyâset-i celîlesinden gelân

nizamına tevfikan bâ-mazbata iş‘ârı ve dergâh-ı

tezkereye cevâb

mezkûr harâb ve ta‘mîre muhtaç ise bi’l-keşf kaç

müfâd-ı

emr

ve

iş‘âr-ı

âlî-i

cenâb-ı

riyâsetpenâhîleri ve meb‘ûs arzuhâl-i mü’eddâsı
rehin-i îkân-ı kemteri olub keyfiyet cihât
idâresine havâle ile kuyûda mürâca‘at ettirildikde kazâ-i mezkûrda Koyun Baba zaviyesinin
vazife-i mu‘ayyene ile meşihat ve zâviyedârlık
cihetlerinin nısf hissesi seksân tarihiyle Hâfız
Mehmed Sa‘id ve Ali Rızâ ibn-i Şeyh Şemseddîn

guruş masrafla tesviye olunabileceğini mübeyyin bir kıt‘a defterinin bi’t-tanzîm tesyârı hakkında mezkûr idâreden bâ-müzekkere vukû‘bulân
tebliğe mebni Kastamonu vilâyeti mutasarrıflığına ve evkâf muhasebeciliğine muharrerât-ı âcizî
ıstâr ve tesyâr kılınmağın cevabı derûnunda
icrâ-yı îcâbına mübâderet olunacağı derkâr bulunmuş olmağla olbâbda ve her hâlde.

ve diğer nısf hissesi doksân tarihiyle Ömer Fevzî

27 Şevvâl sene 93 (15 Kasım 1876)

veled-i Şemseddîn Efendilerin başka başka berât

Tarihiyle yazılmışdır.
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Belge 7. Koyun Baba Tekkesi vakfının muhasebe kayıtlarının incelenmesine dair (VGMA, Defter nr. 2581, s.5).

Takrir

mak üzere vâridât ve masârıfât-ı mezkûrenin

Osmancık kazâsında kâ’in e‘izze-i kiramdan Koyun Baba hazretleri dergâh ve zâviye-i
şerîfenin 89 (1872) senesinden i‘tibaren muhasebesini

rü’yet

etmek

üzere

post-nişini

Şeyh Ömer Efendi gelmiş ve zâviye-i mezkûre
vâridât ve masârıfâtını mütebeyyin zîri musaddak defâtirini ibrâz eylemiş ise de vâridât-ı
vakıfdan masârıfâtla ba‘de’t-tesviye sene-i atiye vâridâtından suret-i mahsubu icrâ kılınmak
üzere yedi kusûr bin guruş düyûn bulunduğu
görülmüş olduğundan ba‘dehu îcâbına bakıl-

108

tahsisine lüzum görünmüş olduğundan keyfiyetin tahkik ve tedkîki zımnında irâde-i âcizî baş
kitâbeti Nuri Efendi me’mûren kaza-i mezkûra
gönderile vakf-ı mezkûrun tahkîkâtıyla kaza-i
mezkûrda vâki‘ Koca Mehmed Paşa ve Hasan
(?) Paşa evkâf-ı şerîfesine merbut keyfiyetin tahkik ve tedkîki zımnında irâde-i âcizî serkâtibi
Nuri Efendi me’mûren gönderileceğinden bir
kıt‘a emirnâme-i mutasarrıfîlerinin şeref-tastîri
bâbında ferman.
Mayıs 1298 (Mayıs 1882).
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Belge 8. Koyun Baba Tekkesi zaviyedarlık ve meşihat görevlerinin Hafız Mehmet Sait, Ali Rıza
ve Ömer Fevzi Efendilerin uhdesinde olduğuna dair (BOA, EV.MKT.CHT, 265/8).

Takrir

na tâbi‘ Osmancık kazâsında kâ’in Koyun Baba
vakfının

zâviyesinde zâviyedârlık ve meşihat cihetlerinin

muhâsebesi (keyfiyeti tafsîlen der kenâr) rü’yet

nısf hisseleri mutasarrıfı Ömer Fevzi ve diğer nısf

olunmuş ise vâridât ve masârıfâtının mahkeme-i

hisseleri mutasarrıfları Mehmed Sa‘îd ve Ali Rızâ

teftişin iş bu i‘lâmı ve bâlâsına keşide buyuru-

Efendilerden Ali Rızâ Efendi sagîr oğlu Mehmed

lan işâret-i aliyye mûcebince Amasya sancağı-

Sa‘îd’i terk ederek ve Mehmed Sa‘îd Efendi dahî

Bir

kerede

zâviye-i

mezbûr

109

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

bilâ veled bundan akdem müte‘âkiben vukû‘-ı

iktidâr edinceye değin tarafından ammi-i mu-

vefatlarına ve vakf-ı mezbûrun mukayyed vak-

maileyh Ömer Fevzi Efendi bi’n-niyâbe edâ-yı

fiyyesi yok ise de zâviye-i mezkûre el-yevm

hizmet etmek üzere sagîr-i mezbûr Mehmed

ma‘mûr ve derûnunda âyende ve revendeye

Sa‘îd Efendi’ye bi’t-tevcîh berât i‘tâsı husûsu

it‘âm-ı ta‘âm olunmakda olduğu anlaşılmışdır

makâm-ı âlî-i nezâret-i celîlelerinden bâ-takrîr-i

ve mumaileyh Mehmed Sa‘îd’in rub‘ hissesinin

lede’l-arz sudur-ı irâde-i aliyyeye mütevakkıf

mahlûlünden nısf hisseye ilhâken mumaileyh

olmağın olbâbda emr u fermân hazret-i men

Ömer Fevzi Efendi’ye ve müteveffâ-yı muma-

lehü’l-emrindir fî 26 Kanûn-ı sânî sene 306 (7 Şu-

ileyh Ali Rızâ Efendi’nin rub‘ hissesinin dahî

bat 1891).

kesb-i liyâkat edinceye kadar tarafından ammi-i
mumaileyh Ömer Fevzi Efendi bi’n-niyâbe edâyı hizmet etmek üzere mahdumu sagîr mumaileyh Mehmed Sa‘îd’e tevcihe teşebbüs edildiği
meclis-i meşâyihden bâ-mazbata beyân olmasına
binâ’en zâviyedârlık ve meşihat-ı mezkûrların
rub‘ hisselerinin Hâfız Mehmed Sa‘îd Efendi’nin
mahlûlünden uhdesinde olan hissesine ilhâken
birâder ve müştereki mumaileyh Ömer Fevzi
Efendi’ye ve rub‘ hisselerinin dahî müteveffâyı mumaileyh Ali Rızâ Efendi’nin mahlûlünden
kebîr olarak bi’n-nefs edâ-yı hizmete kesb-i
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ber vech-i mukarrerât der kenârı zımnında
iş bu evrâk muhasebe-i umûmiyye idâresine tevdi‘ kılındı
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Belge 9. Koyun Baba Tekkesi zaviyedarlık ve meşihat görevlerine Ömer Fevzi Efendi’nin tayini,
tekke vakfının muhasebe kaydının incelenmesi emri (BOA, EV.MKT.CHT, 300/30).

Huzûr-ı sâmî-i hazret-i vilâyetpenâhiye

evkâf müdürü ma‘rifetleriyle îcâb eden tarihden
i‘tibaren geçmiş seneler muhasebelerinin bi’r-

İdâre-i meclis-i livâ-i Amasya

rü’ye koçan ve mürettebatının cedvele idhâlen

181

takdimi ve şâyed mumaileyh rü’yet-i muhaseOsman-

beden imtinâ‘ eylediği hâlde hesabının rü’yetine

cık kazâsında vâki‘ Koyun Baba zaviyesinin

kadar kendüsüne zâviye-i mezkûre vâridâtına

zâviyedarlık ve meşihat cihetlerini bi’l-asâle ve

müdâhale

bi’n-niyâbe edâ-yı hizmet etmek üzere Ömer Fev-

nezâret-i celîlesinden vuku ‘bulan iş‘ar üzerine

zi Efendi uhdesine tevcîh mu‘âmelesi icrâ kılın-

şeref-vârid olan fî 21 Kânûn-ı evvel sene 307 (2

mış ise de vakf-ı mezkûrun ahz ederek mahalline

Ocak 1892) tarih ve üç yüz altmış altı numara-

azimet eylemiş olduğu beyân-ı âlisiyle duhulün-

lı emirnâme-i âli-i cenâb-ı vilâyetpenâhîlerinde

de celb olunarak şer‘-i şerîf ve meclis-i idâre ve

irâde ve iş ‘âr buyurulmakdan nâşî mumaileyh

Amasya

sancağı

dâhilinde

ettirilmemesi

evkaf-ı

hümâyûn
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Ömer Fevzi Efendi’ye teblîğ-i keyfiyet olunduk-

men lehü’l-emrindir fî 8 Rebî‘ü’l-evvel sene 310

da zâviye-i mezkûr olbâbda yedinde bulunan

ve fî 17 Eylül sene 308 (29 Eylül 1892)

ferman-ı âlî ahkâm-ı celîlesince her veçhile müdahaleden ârî olub vakf-ı mezbûr vakf-ı sâ’ire

Mutasarrıf-ı livâ-i Amasya Mehmed Ali

misillü rü’yet-i muhâsebe edilmesi nâ-mesbûk

E’d-dâ ‘î-i nâ’ib Mehmed

idüğünden ve ancak her sene şer‘-i şerîf ve ma-

Muhasebeci Mehmed Salih

halli evkâf komisyonu ma‘rifetiyle muhâsebesi
hasbice rü’yet kılınmakda olduğundan ve ifâdât-ı

E’d-dâ ‘î-i mümzi Osman

sâ’ireden bahisle kemâfî’s-sâbık îfâ-yı mu‘âmele

Müdir-i tahrîrât Mehmed Hilmi

olunması zımnında bir kıt‘a ferman-ı âlî sureti-

A‘zâ Esseyyid Mehmed

nin rabtıyla verilen arzuhâlde istid‘â olunmuş
ve fi’l-hakîka vakf-ı mezkûr muhâsebesi şimdiye

A‘zâ Esseyyid Halil

kadar hasbî surette rü’yet olunarak tahsîsât vâkı

A‘zâ Hokade

‘asından hazine-i celîlece bir gûnâ mürettebât

A‘zâ

olunmadığı icrâ kılınan tahkîkâttan anlaşılmış
ve mezkûr fermân-ı âlî suret-ı musaddakasıyla
arzuhâl leffen arz ve takdim kılınmış olmağla
îfâ-yı muktezâsı bâbında emr u ferman hazret-i
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Belge 10. Koyun Baba Tekkesi zaviyadarı Ömer Fevzi Efendi’nin vakıf gelirlerini zapt ettiği
iddiası (VGMA, Defter nr. 2584, s.174).

Koyun Baba zaviyesinin rü’yet-i muhsebe-

Vakf-ı mezkûr rü’yet-i muhâsebesi hak-

si zımnında mütevellisinin i‘zâmına dâ’ir sebk

kında evkâf-ı hümâyûn nezâret-i celilesinden

eden emr ve iş‘âr ve cevâben Osmancık kazasın-

şerefvârid olan fî 19 Teşrin-i sânî sene 307 (29 Ka-

dan mevrûz fî 20 Mart sene 308 (1 Nisan 1892)

sım 1891) tarih ve yetmiş bir numaralı emrnâme-i

tarih ve 9 numaralı merbut ve melfufu bulunan

aliyyenin hulasiyye-i me’alinde mumaileyh

layihaya yazılan derkenâr

Şeyh Ömer Efendi’nin celile-i şer‘-i şerîf meclis-i
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idâre ve evkâf müdîri ma‘rifetleriyle intihabat

kıt‘a cedveli melfuf olduğunun beyânıyla key-

tarihinden i‘tibâren geçmiş seneler muhasebe-

fiyetin bâ-tahkîk bâ-mazbata iş‘ârına evkâf-ı

sinin usulü nizâmı dâ’iresinde bi’r-rü’ye koçan

hümâyûn nezâret-i celilesinden şerefvârid olan

ve mürettebâbın cedvele idhâlen irsâl ve evrâk-ı

vilâyetinden telbiğ buyurulan fî 23 Nisan sene

âdiyye üzerine yazılmış olarak nezâret-i celile-

308 (5 Mayıs 1892) tarih ve yetmiş numaralı

ye irâ’e olunan masârıfât defterlerinin kuyûd-ı

emrnâmeye

gayr-ı şâyân olduğundan bunların kabul olunmaması ve şâyed rü’yet-i muhâsebede imtinâ‘
ve te‘allül eylediği hâlde hesabının rü’yetine
kadar kendüsüne zaviye-i mezkûr ve vâridâtına
müdâhale ettirilmemesi emr ve iş‘âr buyurulmuş ve iş bu mazbataya melfuf bulunan layıha-i
mezkûr me’ali ise şâyân-ı kabul görülememiş
olduğundan iktizasına tezekkürüyle verilecek
karara tevkif-i mu‘âmele olunmak üzere meclis-i
idâreye havâlesi bâbında fî 25 Mayıs sene 307 (6
Haziran 1891)
Osmancık’da Koyun Baba zaviyedarı Ömer
Efendi vakfın doksan dokuz bin dokuz yüz
seksan beş guruş vâridâtından on bin gruruşunu sarfla bâki 89.985 guruşunu ketm ve ihtilâs
eylediğine dâ’ir Seyyid İbrahim istid‘âsıyla bir
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Mumaileyh Şeyh Ömer Efendi muhasebesi
hakkında kaza-i mezkûrdan varid olan fî 20 Mart
sene 308 (1 Nisan 1892) tarihli mazbata cevabiyyesi meclis-i idareye havale buyurulduğundan
bunun dahi birleşdirilerek icabı tezekkür olunmak üzere meclis-i idâreye havâlesi bâbında 25
Mayıs sene 308 (6 Haziran 1892).
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Belge 11. Koyun Baba Tekkesi’ndeki Cami, Türbe ve Misafirhane’nin tamir ve inşaası için hazineden para sarf edilmesi (BOA, BEO, 497/37270).

mâliye nezâret-i celîlesine

Sivâs vilâyetinden meb‘ûs tahrîrâtın gönderil-

evrakın kaleme vürudu ve tesvidi tarihi 15

diğinden bahisle icrâ-yı icabına dâ’ir dâhiliye

Rebi‘ü’l-ahir sene 12 (16 Ekim 1894)
6 Teşrin-i evvel sene 310 (6 Kasım 1894)
Osmancık kasabasında medfûn sâdât-ı kiramdan Koyun Baba hazretlerinin câmi‘ ve türbe
ve dergâh-ı şerîfleriyle yedi bâb misâfirhânenin
ba‘zı mahallerinin ikmâl-i inşâatı içün on bin guruşun hazîne-i celîleden sarf ve i‘tâsı zımnında

nezâret-i celîlesinden vârid olan 2 Rebî‘ü’l-ahir
sene 12 (6 Ekim 1894) târih ve iki bin üç yüz yetmiş numaralı tezkere melfufuyla beraber tesyîr-i
savb-ı devletleri kılınmış olmağla iktizasının ifâ
ve ebnâsına himmet ve tezkere-i mezkûrenin
i‘âdesine
bâ-işâret-i müsteşârî.
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Belge 12. Koyun Baba Tekkesi’nde Ömer Fevzi Efendi’nin inşa ettirdiği mescidin hitabet görevi
(BOA, EV.MKT.CHT, 406/25).

Tedkîkât-ı kaydiyye lede’l-icrâ Osmancık

Eylül 1886) tarihinde bâni-i mumaileyh Ömer

kasabasında Koyun Baba dergâh-ı şerîf zikir

Fevzi Efendi’ye tevcih olunduğu mübeyyin

meydânı üzerine dergâh-ı mezkûr şeyhi Ömer

berât-ı âlî verdiliği kayden anlaşılmış olmağ-

Fevzi Efendi ibn Eşşeyh Hâfız Ali Şemseddin

la evvel emirde derûn-ı mazbatada muharrer

Efendi’nin müceddeden binâ ve inşâ eyledi-

Ahmed Hilmi Efendi uhdesine cihet-i tevcihde

ği mescid-i şerîf içün bâni-i mumaileyh bir bâb

beratı olup olmadığı dâ’ire-i askeriyeden beyân

asiyâbı vakfı gallesinden almak üzere senevî iki

olunmak lâzım gelür fî 19 Mayıs sene 1313 (31

yüz guruş hitâbet ciheti 7 Zilhicce sene 1303 (6

Mayıs 1897) yazılmışdır.
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Belge 13. Koyun Baba Tekkesi zâviyedar ve meşihat görevlerine Ömer Fevzi Efendi’nin getirilmesi (BOA, EV.MKT.CHT, 407/5).

Nezâret-i

evkâf-ı

hümâyûna

mülhak

hisselerinin dahî bi’z-zât îfâ-yı hizmete kesb-i

evkâfdan Osmancık kazâsında vâki‘ Koyun

iktidâr edinceye değin tarafından mumaileyh

Baba zâviyesi vakfının vazife-i mu‘ayyene ile

Ömer Fevzi Efendi bi’n-niyâbe edâ-yı hizmet

zâviyedar ve meşihat cihetleri 6 M sene 290 (6

etmek üzere 5 Muharrem sene 309 (11 Ağus-

Mart 1873) ve 19 R sene 1280 (30 Eylül 1863) tari-

tos 1891) tarihinde mumaileyh Mehmed Sa‘îd

hiyle nısf hissesi Ömer Fevzi ve diğer nısf hissesi

Efendi’ye tevcih olunduğunu mübeyyin beratı

Hâfız Mehmed Sa‘îd ve Ali Rızâ Efendiler uh-

verildiği kayden (anlaşılmış olmağla ve vakf-ı

delerinde iken mûmaileyhden Mehmed Sa‘îd’in

mezbûrun vakfiyyesi mukayyed olmadığından)

bilâ-veled ve Ali Rızâ dahî sagîr oğlu Mehmed

anlaşılub vakfiyesine dâ’ir kayd bulunmamış ol-

Sa‘îd’i terk ederek vefat etmeleriyle müteveffâ-

mağla evvel emirde kuyûd-ı hâkânisiyle vakf-ı

yı mumaileyh Mehmed Sa‘îd’in rub‘ hisselerinin

mezbûrun vakfiyesi mukayyed ise tafsîlen ihrâcı

müştereki mumaileyh Ömer Fevzi Efendi uhde-

zımnında kuyûd-ı hâkânî kalemine tevdi‘ kılındı

sinde olan nısf hissesine ilhâken ve diğer rub‘

fî 21 Mayıs sene 313 (2 Haziran 1897).
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Belge 14. Koyun Baba Tekkesi vakfının vergiden muaf tutulması (BOA, BEO, 1311/98291).

Maliye nezâret-i behiyyesine

evkâf-ı mezkûreden Saltık karyesiyle Sarı Alan

Numara

mezra‘asının on üç bin küsur guruş müterâkim

957

duğundan bahisle mezkûr vergünün mutalibe-

Tarih-i müsvidi

sinden sarf-ı nazar olunması istid‘âsını Koyun

9 Muharrem sene 317 (20 Mayıs 1899)

Baba dergâhı post-nişini Ahmed Hilmi Efendi

8 Mayıs sene 315 (20 Mayıs 1899)

tarafından verilen arzuhâl merbûtatıyla beraber

Çorum sancağı dâhilinde vâki‘ Osmancık
kazâsında medfûn sâdâttan Koyun Baba kuddise sırrehu hazretlerinin evkâfı bâ-fermân-ı
âli kâffe-i tekâlifden ma‘fuv olduğu hâlde

118

vergisünün kendüsünden tahsiline kıyam olun-

leffen irsâl kılınmış olmağla bi’t-tedkîk muktezası maslahat ve ma‘deletin ifâsına himmet olunması sıyâkında tezkere.
bâ-işâret-i aliyye.
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Belge 15. Koyun Baba Tekkesi vakfının vergiden muaf tutulması (BOA, BEO, 1333/99973).

Mâliye nezâret-i celîlesine
Numara
1249
Tarih-i müsvidi
22 Safer sene 317 (2 Temmuz 1899)
20 Haziran sene 315
Tarih-i tebyizi
24 Safer sene 1317 (4 Temmuz 1899)
21 Haziran 1315
Ankara vilâyeti dâhilinde Çorum sancâğına
mülhak Osmancık kazâsında medfûn sâdât-ı kiramdan Koyun Baba dergâh-ı şerifinin tekâlif-i
emiriyyeden keyfiyet ma‘fûyetine dâ’ir selâtîn-i
mâzıyye hazerâtı taraf-ı eşreflerinden müsted‘î
şerefsâdır olan evâmir-i âliyyenin te’kîd-i
ahkâm-ı münîfesini mutazammın tecdîden
emr-i âlî ısdârını (istid‘âsını hâvî) dergâh-ı şerîf-i
mezkûr post-nişini canibinden verilen arzuhâl
(melfufu divan-ı hümâyûn üzerine bi’l-havâle)
mefsuh meclis-i vâlâ-yı ahkâm-ı adliyeden ba‘zı

mazarrâtı hâvî kaleme alınub 15 Safer sene 306 (21
Ekim 1888) tarihinde mür‘abet ahkâmına irâde-i
seniyye-i cenab-ı hilâfetpenâhî şeref-müte‘allık
buyurulan mezkûrenin tafsil-i mündericatıyla
(ve aynen divan-ı hümayun kalemine kayd ve
tescil olunan müzekkerede münderiç mevâddan
bahisle) bu bâbda icâb iden tedkîkâtın icrâsı (bi’licrâ mu‘amele-i mukteziyye ifa olunmak üzere
evvel emirde keyfiyetin şurâ-yı devlete havalesi)
lüzumunu mübeyyin bi’l-havâle divan-ı hümayun kaleminden i‘tâ olunan 11 Safer sene 317 (21
Haziran 1899) tarihli ve 184 numaralı müzekkere ile ma‘an savb-ı atûfilerine tesyâr kılınmakla
(icabının hazine-i celilece) lâzım gelen tedkîkât
ve mu‘âmelâtın hazine-i celilece bi’l-ifâ neticesinin ilave-i mütâla‘a ile ebnâ (beyan ve iş‘ârına)
ve evrâk-ı mürselesinin i ‘âde ve isrâsına himmet.
evrâk-ı müdiriyet-i aliyyesi işâretiyle.
119

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Belge 16. Koyun Baba Tekkesi vakfının vergiden muaf tutulması (BOA, BEO, 3870/290250).

Dâ’ire-i sadâret-i tahrîrât kalemi
Şu ‘be
2
Mübeyyizi tarihi
19 Rebî‘ü’l-evvel sene 329 (20 Mart 1911)

cık kasabasında medfûn Koyun Baba vakfına
â’id emlâk ve arâzi vergilerine müte‘allık bulunan şûrâ-yı devlet mazbatası meclis-i vükelânın
sureti melfuf mazbata-i müzeyyilesiyle mukaddema arz edilmiş olduğu hâlde irâdeye iktirân
ettiği anlaşılmış olmasına ve mezkûr mazbata-i

8 Mart sene 327

müzeyyile mündericâtına nazaran vâki‘ olacak

Mâliye Nezâret-i Celîlesine

mütâla‘a-i aliyyelerinin enbasına himmet.

Vâridât-ı umûmiyye müdiriyetinden muharrer 27 Kanûn-ı sânî sene 326 (9 Şubat 1911)
tarihli ve 17366/435 numaralı tezkere-i devletle-

120

rinde bahs olunan ve Çorum sancağının Ayan-

2016 / Yıl: 6 Sayı: 11

yı devlet riyâset-i celilesinden vârid olan 16

Mâliye Nezâreti
Vâridât-ı umûmiyye müdiriyeti birinci şu‘be
Umumi 17366

numaralı tezkere-i cevabiyyede bildirilmiş olduğundan olbâbda ittihâz olunan karârın hazineye emr ve tebliği husûsunun huzur-ı sâmi-i

Hususi 435

sadaretpenâhilerinden arzına mücâseret kılın-

Hülâsa

mışdır olbâbda emr u ferman hazret-i veliyyü’l-

ma‘rûz-ı çâker-i kemineleridir

Çorum

Kanun-ı sânî sene 326 tarihli ve iki yüz on yedi

sancağının

Ayancık

emrindir
kasabasın-

da medfûn Koyun Baba vakfına â’id emlak ve
arâzi vergileri hakkında tanzim edilen mazbatanın 15 Şevvâl sene 319 tarihinde makâm-ı

fî 9 Safer sene 329 ve fî 27 Kanun-ı sâni sene
326 (9 Şubat 1911)
Maliye nazırı

sâmi-i fehîmânelerine bâ-takdim meclis-i hâs-ı
vükelâya havâle buyurulmuş olduğu şûrâ-

121

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Şûrâ-yı devlete fî 22 Şubat sene 326 (7 Mart
1911)
Maliye ve Nâfi‘a ve Ma‘ârif dâ’iresine
fî 24 Şubat sene 326 (9 Mart 1911)
Bu babda tanzim olunan mazbata meclis-i
mahsus-ı vükelâca tezyîl katmış olduğundan

122

şûrâ-yı devletçe yapılacak bir mu‘âmele görülememiş olmağla makâm-ı sami-i mütesâriye
takdimi tezekkür kılındı fî 27 Şubat sene 326.
Makâm-ı âli-i müşârinileyhe fî 27 Şubat sene 326
(12 Mart 1911).
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Belge 17. Koyun Baba Tekkesi vakfının vergiden muaf tutulması (BOA, DH.İUM, E.109/24).

Dâhiliye evrâk müdüriyeti
Hâdimân-ı fukarâ Hilmi imzâsıyla nezâret-i
celîleye keşide edilen telgrâfnâme 157 Ankara

müdüriyetine ba‘de’t-tevdî‘ mazrûfen Ankara
vilayet-i aliyyesine gönderildiği ma‘rûzdur fî 2
Kanun-ı evvel sene 333 (2 Aralık 1917).

müteferrikası numarasıyla idâre-i umumiyye
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Ankara vilâyeti mektûbi kalemi
Aded

sıyla 2 Eylül sene 333 (2 Eylül 1917) tarihinde
mazrûfen irsâl buyurulan telgrâfnâmede Koyun Baba vakfı a‘şâr bedel-i senevisi bin gu-

Umum 7649

ruş mütecâviz olduğu kayden müsebbit iken

Husus 998

şimdilik bin guruş i‘tâsı emr buyurulduğun-

Dâhiliye nezâret-i celîlesi cânib-i sâmîsine

dan bu mikdâr meblağ on ölçek şa‘îr bedeli
demek olub iki misafir hayvanının bir haftalık

Hülâsa

i‘âşesine bile kifâyet edemeyeceği gibi öşr nis-

Koyun Baba zaviyesi vakf bedeli hakkında

betinde bir mislinin de mübâya‘aya tâbi‘ tutul-

Ma‘rûz-ı çâker-i kemineleridir

ması dergâhın bi’z-zarûre kapanmasını intâc
edeceğinden bahisle senevî verilecek meblağın

Hâdimân-ı fukarâ Hilmi imzasıyla nezâret-i

hadd-i i‘tidâle iblâğı vârid ve nâmına yapılan

celilerine keşide edilüb 261/523 kayd numara-

mübâya‘asından istisnâsı husûsu istid‘â edil-
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miş ve lede’l-muhâbere mezkûr Koyun Baba

sarrıflığından iş‘âr ve icrâ kılınan havâlesi üze-

Zâviyesi müstesnâ bulunan sekiz kalem evkâfın

rine muhasebe-i vilayetden yazılan derkenârda

hâricinde bulunduğu cihetle bi’l-müdâhale ma-

dahî iş‘âr-ı mahalliyenin muvafık bulunduğu ve

hallinden gelen tahmisi mazbatasının maliye

öşr nisbetinde ordu nâmına mübâya‘ât icrasın-

nezâret-i celilesine takdim edildiği ve vakf-ı

dan sarf-ı nazar edilmekde mümkün olmadığı

mezkûr bedele rabt edilinceye kadar mâliye

beyan ve ezbâr kılınmış olmağla olbâbda ve her

büdcesi reddiyât tertibinden senevi bin guruş

hâlde emr ve ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir

i‘tâsı nezâret-i müşârünileyhânın 28 Temmuz

fî 10 Safer sene 336 ve fî 26 Teşrin-i sânî sene 333

sene 333 (28 Temmuz 1917) tarihli ve 280-250 nu-

(26 Kasım 1917).

maralı tahrirat-ı aliyyesi icabından bulunduğu
muhasebe-i liva derkenârına atfen Çorum muta-

Cereyan

eyleyen

mu‘âmelenin

ve

bu

dergâhın senevi ne mikdar ve ne gibi varidâtı bu-

Ankara vali vekili mektubçu Sadık.

fen Osmancık kâ’imakamlığı cânib-i behiyyesine
fî 18 Eylül sene 333 (18 Eylül 1917).

lunduğunun bi’t-tahkîk ebnası zımnında mazru-
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Koyun Baba dergâhınca bâ-mülknâme-i

guruşdan sene-i hâliye mâliye büdcesi reddiyât

hümâyûn temlik suretiyle idâre olunan arazi-i

tertibinden mevcûd havâlenâme dâhilinde ale’l-

mevkufa hâsılâtı öteden berü öşrden mu‘âf iken

usûl evkâf idâresine i‘tâsı ve keyfiyetin hazine-

meclis-i idâre-i vilâyet kararıyla şerefmevrûd

ye iş‘ârı lüzumu muharrer bulunmasına mebni

emrnâme-i vilâyetpenâhiye tevfikan 330 sene-

livâ-i evkâf idâresine mürâca‘at etmesi içün

sinden i‘tibâren a‘şârına müdâhale ve zabt olun-

müsted‘î zaviyedara tefhim-i keyfiyet olunmağla

muş ve bedel mikdarı ittihâdını lâzım gelen 2235

bu hususa adem-i kanâ‘atle mürâca‘atta bulun-

guruşu muhtevi meclis-i idâre-i kazâdan mu-

muş olduğu bi’t-tedkîk anlaşılmışdır efendim fî

saddak 6 Kanun-ı sânî sene 331 (19 Ocak 1916)

22 Teşrin-i evvel sene 333 (22 Ekim 1917).

tarihli tahmisi cedveli muhasebe-i livaya takdim
kılınmışdı bir kere maliye nezaret-i celilesinin
28 Temmuz sene 333 (28 Temmuz 1917) tarih
ve 3502/280 numaralı emrine atfen muhasebe-i
livadan mevrûd 13 Ağustos sene 333 (13 Ağustos 1917) tarih ve 1905/113 numaralı tahriratda vakf-ı mezbûre merbutiyeti anlaşılan arazi
hasılat-ı öşriye içün tahmisi mazbatasına nazaran şimdilik melhuzuğundan (?)) senevi bin
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sekiz kalem müstesnâ evkâfdan mâ‘adâ
kurrâ-yı mevkûfe a‘şârının bedele rabt olunmak
arzusunda tahmis mazbatasının irsâl ve a‘şârının
duyun-ı umumiyyece cibâyeti emr-i mahsus
icabından olub ber muceb-i emr sekiz kalem
haricinde olan Koyun Baba vakfına müdâhale
edilmiş ve mahallinden gelen tahmis mazbatası
nezâret-i celileye takdim kılınmışdı vakf-ı mezbur bedele rabt edilinceye kadar maliye büd-

cesi reddiyât tertibinden senevi bin guruş i‘tâsı
maliye nezâret-i celilesinin mahalline de tebellüğ edilen fî 28 Temmuz sene 333 (28 Temmuz
1917) tarih ve 3502/280 numaralı emrnâme-i
aliyyesi icabından bulunduğu ve binâ’en aleyh
mikdar-ı mezkûrdan fazla te’diyât yapılamayacağı ma‘rûzdur olbâbda fî 30 Teşrin-i evvel sene
333 (30 Kasım 1917).

zâviye-i mezkûre müstesnâ evkâfdan olmadığı cihetle a‘şârının hazine nâmına duyun-ı
umumiyyece idaresi ve tahmis mazbatasına nazaran maliye nezaret-i celilesince ta‘yîn olunan
bedel-i maktu‘a her sene canib-i evkafa i‘tâsı
evamir-i hukuk ahkâmından bulunmasına meb-

ni muhasebeciliğin iş‘âr ve def‘î muvafık bulunduğu ve öşr nisbetinde ordu nâmına mübâyi‘ât
icrasından sarf-ı nazar edilmesi mümkün olmadığı ma ‘rûzdur ol bâbda fî 18 Teşrin-i sânî sene
333 (18 Kasım 1917).
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Devlet-i Aliyye Posta ve Telgrafve Telefon
Nezâreti
Telgrâfnâme
Dâhiliye nezâret-i Celilesine
Muhreci Osmancık
Mütevellisi bulunduğum Koyun Baba vakfı
a‘şârı bedelinin senevî bin guruş tecavüz ettiği
kayden ketb iken şimdilik bin guruşun i‘tâsının
nezâret-i celilelerinden maliyeye verildiği anlaşılmışdır bin guruş on ölçek şa‘ir bedeli demek
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olub iki misâfir hayvanın bir haftalık i‘âşesine
bile adem-i kifâyesi derkar olmağla beraber aynı
nisbettede orada bir mislinin mübaya‘aya tâbi‘
tutulması dergâhın bi’z-zarûre kapanmasını
intaç edeceği cihetle tecviz buyurulamayacağından senevi verilecek meblağın ve sarahaten
eline iblağ ve ordu nâmına mübâya‘âtdanda
istisnâ’iyye emr verilmiş müterahhimdir ferman
23 Ağustos sene 333 (23 Ağustos 1917)
Hâdimân-ı Fukarâ Hilmi.

SİYÂDET HÜCCETLERİ VE İRŞÂD İCÂZETNÂMELERİNİN
SEMANTİK VE SEMBOLİK TAHLİLİ
SEMANTIC AND SYMBOLIC ANALYSIS OF HUCCAHS OF
SIYADAH AND IDJAZET-NAMES OF IRSHAD
Ayhan IŞIK1

Makalemizde

“Siyâdet

Hüccetleri”,

“Nakîbü’l-eşrâf Seyyid Mehmed b. Seyyid
Mehmed el-Hasenî’nin Düzenlediği Arapça Siyâdet Hüccetinin Yazımı ve Tercüme-

ÖZ
Tarih

si”, “Siyâdet Hüccetlerinin Sembolik ve Searaştırmalarında,

şecere,

nesebnâme (soy kütükleri) ve icâzetnameler
yazılı tarihî malzemeler olması hasebiyle bir
devletin müesseselerinin işleyişini, halkın
inanç ve değerlerini gün yüzüne çıkaran en
sağlam kaynaklar olma özelliğini taşımaktadır.
Bu bağlamda makalemizin ana temasını
oluşturan, Osmanlı Devleti’nde Nakibü’leşrâfların Hz. Peygamber soyuna mensup
seyyid ve şerifler için düzenlediği “Siyâdet
Hüccetleri” ile Alevi-Bektaşi Ocaklarına ait
“İrşâd İcâzetnâmeleri”nin kavramsal alanı
ve tarihsel gelişimi gerek Ehl-i Beyt araştırmaları noktasında gerekse Alevi inanç sisteminin ve ocak teşkilatlanmasının tarihi hakkında önemli ipuçları sunmaktadır.

mantik Tahlili”, “Alevi Geleneğinde Şecere,
Nesebnâme ve İcâzetnâme”, “Ocak Dedeleri
İçin Düzenlenen İrşâd İcâzetnâmesi”, “Celal
Abbas Ocağına Ait İrşâd İcâzetnâmesinin
Sembolik ve Semantik Tahlili” ve son
alarak da “Siyâdet Hüccetleri ile İrşâd
İcâzetnâmelerinin Mukayesesi” gibi konular, Nakîbü’l-eşrâf defterleri ve AleviBektaşi yazılı kaynakları ekseninde ayrıntılı
olarak izah edilecektir. Ayrıca nesebnâme,
silsilenâme, şecere, icâzetnâme ve siyâdet
hüccetleri ile ilgili önemli bilgiler sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ehl-i Beyt, Meşîhat
Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Siyâdet
Hücceti, Alevi-Bektaşi, Celal Abbas Ocağı,
Şecere, İrşâd İcâzetnâmesi.

Makale geliş tarihi: 14.03.2016 • Makale kabul tarihi: 30.04.2016

ABSTRACT

1 Dr., Ayhan IŞIK, İstanbul Mühtülüğü İdari ve Mali
İşler Şube Müdür Vekili ve Şerriye Sicilleri Arşiv Uzmanı.

Genealogies,

nesebnames

(pedigree)

and idjazet-names have the characteristic
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of being the most reliable sources that bring
the functioning of the state, and beliefs and
values of people to light, as they are written
historical materials.

GİRİŞ
Osmanlı

Devleti’nin

kuruluşundan

itibaren Hz. Peygamber’e ve onun Ehl-i
Beyt’ine muhabbet beslenmiştir. Bu tazim

In this context, the conceptual field and

ve sevginin neticesinde Seyyid ve Şeriflerin

historical development of the “Huccah of Si-

neseplerinin kaydedilmesi ve seyyidlikle-

yadah” that are prepared by Nakibü’l-eşrâf

rinin ispatında gerekli olan siyâdet hüccet-

(chief of prophet’s descendant) for sayyids

lerinin düzenlenmesi gibi resmi işlemlerin

and sheriff who belong to the descendant

yapılması için Yıldırım Bâyezid zamanında

of prophet, and “İdjazat-names of Irshad”

(h.802/m.1400 yılında) Nâzır-ı Sâdât ismiy-

of Alevi-Bektashi centers present important
clues for both Ehl-i Beyt resources and the
history of Alevi belief system and the “ocak”
organisation.
In this study, issues such as “Huccah
of Siyadah”, “Writing and Translation of
Arabic Huccah of Siyadah that are edited
by Nakîbü’l-eşrâf Seyyid Mehmed b. Seyyid
Mehmed el-Hasenî”, “Symbolic and Semantic Analysis of Huccah of Siyadah”, “Genealogy in the Alevi Traditions”, “IdjazetNames of Irshad Edited for ‘Dedes’ of Ocak”,
“Symbolic and Semantic Analysis of IdjazetNames of Irshad that belongs to the Ocak of
Dede Kargın” and lastly “The Comparison
of Huccah of Siyadah and Idjazet-Names of
Irshad” will be explained in detail. Besides,
important informations about nesebname,
silsilename, genealogy, idjazet-name and
huccah of siyadah will be presented.

le Nakîbü’l-eşrâflık Müessesesi tesis edilmiştir. Siyâdet Hüccetleri, seyyidin soyunu
ve nesebini göstermesinin yanı sıra Osmanlı
Devleti’nde her resmi kurumda olduğu gibi
bu müessesenin de tarihi süreçte işleyişini
gösteren yazılı kaynakları olması açısından
büyük bir önem arz etmektedir.
Makalemizde

öncelikle

Osmanlı

Devleti’nde Hz. Peygamber’in soyuna mensup Seyyid ve Şeriflerin neseplerini kaydeden Nakîbü’l-eşrâfların düzenlediği Siyâdet
hüccetinin tanımı yapılarak 1 Safer 1058/26
Şubat 1648 tarihinde Nakîbü’l-eşrâf Seyyid
Mehmed b. Seyyid Mehmed el-Hasenî’nin
düzenlediği Arapça siyâdet hüccetinin yazımı ve tercümesi verilmiştir.
Tercümesi verilen siyâdet hüccetinin
farklı dönemlerde görev yapmış Nakîbü’leşrâflara ait siyadet hüccetleriyle mukayesesi yapılmak suretiyle bir hüccetin rükünleri,
hüccette geçen ayet ve hadisler, edebi sanat-

Keywords: Ehl-i Beyt, Meşîhat Archive,

lar, kalıp ifadeler ve terkiblerin açıklaması

Nakîbü’l-eşrâf Records, Huccah of Siyadah,

yapılmıştır. Yine hüccetteki mühürler, kul-

Alevi-Bektashi, The Ocak of Dede Kargın,

lanılan mürekkep ve yazı stilleri hakkında

Genealogy, Idjazet-Names of Irshad.

bilgi verilerek hüccetin sembolik ve seman-
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tik tahlili yapılmıştır. Siyadet hüccetinin ge-

İrşâd İcâzetnâmesindeki ifadeler, Alevî-

çerli sayılması için gerekli olan hususiyetler

Bektaşî inancını, kültürünü ve ritüellerini

Meşîhat Arşivi’ndeki Nakîbü’l-eşrâf Defter

şiirsel bir dille ortaya koyan; dil ve anlatım

ve belgeleri, ayrıca Osmanlı Arşivi’ndeki şe-

tarzıyla Anadolu’ya özgü bir özellik taşıyan;

cere ve nesebnâme kayıtları ışığında ayrıntı-

Hz. Peygamber, Hz. Ali, On İki İmâm, Hacı

lı olarak izah edilmiştir.

Bektaş Velî ve Şeyh Safi başta olmak üzere Alevî-Bektaşî önderlerinin faziletlerini

İkinci bölümde ise Aleviliğin yazılı kay-

dile getiren; Dört kapı kırk makâm, şeriat,

nakları ele alınmış ve ocaklara ait en temel

tarikat, marifet, hakikat, yol, erkân, rehber,

tarihi yazılı kaynaklardan biri olan irşâd

musahiplik, kurban ve cem konularını de-

icâzetnâmeleri/şecereleri hakkında ayrıntılı

taylıca anlatan “Hızırnâme” isimli eserdeki

bilgi verilmiştir.

örnekler ile izah edilmiştir.

Ocaklara ait yazılı emanetler, Alevi

Üçüncü bölümde ise siyâdet hücceti ile

inanç sistemi bağlamında oluşmuş ritüelik

irşâd icâzetnâmesi arasındaki şekil ve an-

işlev ve değerlere sahip olmalarının yanı

lam bakımından benzerlikler ve farklılık-

sıra, Alevi ocaklarının tarihsel yapılanmasına ve teşkilatlanmasına ışık tutacak özellikler taşımaktadır. Gerek devlet arşivlerinden
temin edilecek, gerekse Alevi ocaklarına
mensup dede ailelerinin şahsi arşivlerinden
saha çalışmalarıyla derlenecek bu ailelerin

lar maddeler halinde sıralanmıştır. Siyadet
hücceti ile irşâd icazetnamesinin sembolik
ve semantik tahlilleri yapılmak suretiyle
konuya farklı bir bakış açısı kazandırılması
hedeflenmiştir.
Bu

noktada

makalemiz

günümüz-

soy, seyyidlik ya da dedeliklerini gösteren

de Ehl-i Beyt, Nakîbü’l-eşrâflık, şecere,

şecere veya icazetnâmelerin Aleviliğin tarihi

siyâdet hücceti, nesebnâme, silsilenâme ve

alt yapısının aydınlatılmasına önemli katkı
sağlayacağı şüphesizdir.

transkripsiyonu

tarihî yazılı kaynakları sahasında araştırma
yapmak isteyenler için temel bir rehber ve

Celal Abbas Ocağı’na ait olan bir irşâd
icâzetnâmesinin

icâzetnâme gibi Alevi-Bektaşi geleneğinin

başvuru kaynağı olacaktır.

iktibas

edilerek icâzetnâmedeki ayetler, tüm ka-

1- SİYÂDET HÜCCETİ

lıp ifadeler, renkler, semboller, özel şahıs

Soy ağacı, soy kütüğü, ensab kütüğü,

isimleri ve yer adları, mühürler, Aleviliğin

nesepname ve silsilenameyi ifade etmek

temel inanç yapısı ve değerlerini ifade eden

için kullanılan “Şecere” kelimesi, bir kişinin

deyimlerin tarihsel süreçteki karşılığı ve gü-

veya bir ailenin kökü durumunda olan ata-

nümüzde ifade ettiği anlamlar üzerinde du-

larını, dalları konumunda olan babaları ve

rulmuştur.

çocuklarını gösteren ağaç şeklindeki çizim
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anlamına gelmektedir. Osmanlı Devleti’nde

Nakîbü’l-eşrâf Seyyid Mehmed b.

tasavvufta tarikat mensubiyetini gösteren

Seyyid Mehmed el-Hasenî’nin 1

belgeye silsilenâme; fütüvvet kurumunda

Safer 1058/26 Şubat 1648 tarihinde

bir meslek ve sanat adına düzenlenen diplo-

düzenlediği Siyâdet Hücceti:3

maya da şecerenâme denmiştir.2

Hurrire fî gurre-i şehr-i Saferi’l-hayr

Osmanlı Devleti’nde Hz. Peygamber’in
soyuna mensup olan seyyidlerin, kendilerine tanınan imtiyazlardan yararlanmak
için Nakîbü’l-eşrâflardan siyâdet hücceti
almaları gerekliydi. Seyyidlerin ellerindeki
şecereler aynı zamanda bir imtiyaz belgesi
mahiyetindeydi. Dolayısıyla hüccet içerisindeki “ihtiyaç zamanında delil olması” ifadesi vergi muafiyetiyle ilgilidir. Teftişlerde
siyâdet hüccetlerinin ibraz edilmesi zorunluydu.
Osmanlı

Devleti’nde

görev

yapan

Nakîbü’l-eşrâflar, siyâdet hücceti verdiği
seyyid veya şeriflerin isimlerini, siyâdet silsilelerini ve ikametgâhlarını “Sâdât Defteri”
veya “Nakîbü’l-eşrâf Defteri” denilen defterlere kaydetmişlerdir (Uzunçarşılı, 1988:
167). Nakîbü’l-eşrâflar’ın tuttuğu bu defterler sayesinde, şeceresi bulunmayan veya
herhangi bir sebeple hüccetini kaybeden
kişiler merkezdeki Nakîbü’l-eşrâf’a ya da
Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamları’na müracaat
ederek tekrar şecerelerini çıkartabiliyordu.

2 Nebi Bozkurt, “Şecere”, DİA, C. 38, s. 403.
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li-sene semâne ve hamsîn ve elf [1 Safer
1058/26 Şubat 1648].
Elhamdülillâhi’l-alîmüllezî

enbete

şecerete’s-siyâdeti min arzı’s-saâdeti bi’nnezrâti ve’l-behâi muhzıraten min eseri
feyezâni’l-mâi, el-Hakîmüllezî esbete bihî
neseben ve sıhran fe-sâret ke-şeceratin tayyibetin 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 Fâtımeti’z-zehra
küllü benî ünsâ asabetühüm ebûhum illâ
velede Fâtıma fe innî ene ebûhum ve ene
asabetuhum ve bihi iftihârü’s-sâdât ve
izzü’ş-şürefâ

ve

alâ

âlihi’l-müteveccîne

bi-tîcâni illa’l-meveddete fi’l-kurbâ ve alâ
ashâbihillezîne hüm hüdâtü ehli’d-dîn ilâ
tarîki’l-hüdâ ve ba‘de fe’s-sebebü’d-dâî
ilâ tahrîri hâzihi’n-nemîkati’l-enîka ve’l3 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri (ND), Genel nr. 82, özel nr. 15, s. 1b; 15. Defter, Nakîbü’l-eşrâf
Seyyid Mehmed b. Seyyid Mehmed el-Hasenî’nin
1057/(1647–48)-1058/(1648–49) tarihleri arasında
düzenlediği siyadet hüccetlerini ihtiva etmektedir.
Defterde toplam 55 Arapça siyâdet hücceti kayıtlıdır.
Nakîbü’l-eşrâf tarafından yapılan teftişler neticesinde
seyyid isimlerinin yanına “görülmüştür” ifadesi yazılmıştır. Arapça siyâdet hüccetlerini ihtiva eden bu
defterin de ilk varağında Nakîbü’l-eşrâfın hangi tarz
ve özelliklerde siyadet hücceti düzenlediğini gösteren
orijinal siyadet hüccetinin tamamı bulunmaktadır.
Defterdeki her hüccete müteselsil bir numara verilmiş
ve seyyid isimleri de kırmızıyla yazılmıştır.
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vesîkati’l-vesîka hüve innehü kad tebeyyene

ezine lehû el-muvakka‘ a‘lâhu el-mütevakki‘

ve zahara ve te‘ayyene ve behera bi-ihbâr-i

rızâe mevlâhu li-vaz‘i’l-alâmeti alâ ra’sihî

Mevlânâ Mahmud Efendi bin Mehmed el-

kesâiri’l-eşrâf iznen mer‘iyyen fe-yenbeği

müderris ve Mevlana Mehmed Efendi bin

li-cemî‘i’l-enâm en yetelakkavhu bi’l-i‘zâm

Musa el-mülâzım ve Mustafa bin Mehmed

ve’l-ikrâm li-intisâbihi ile’l-ırkı’t-tâhir kemâ

el-müstaid ve Mevlana Osman Efendi bin

hüve’l-ra’yü’l-câri beyne’l-evâil ve’l-evâhir

Abdurrahman el-müderris ve Mevlana Mus-

cerâ zâlik ve hurrire fî gurret-i şehr-i Saferi’l-

tafa Efendi bin Hacı Mehmed el-müderris

hayr li-sene semâne ve hamsîn ba’de’l-elf.

4

ve Mevlana Hüseyin Efendi bin Ahmed elmüderris ve Mevlana Mehmed Efendi bin
Sadi el-müderris ve Mevlana Muharrem
Efendi bin Ahmed el-mülâzım ve Hüseyin

Şuhûdü’l-hâl:
Min Cevâvişi’l-Fâtımiyyîn bi-meclisi’nnikâbe li’l-ıtrati’t-tâhireti’l-fâhire

bin Abdüllatif el-müstaid ve Hasan bin Hü-

Seyyid Hasan bin es-Seyyid Cafer

seyin bi-enne hâze’l-kitâb es-Seyyid Süley-

Es-Seyyid Halil bin es-Seyyid Tahir

man ibnün sulbiyyün li’s-Seyyid Mehmed
bin es-Seyyid Ahmed bin es-Seyyid Kemal

Şerif Ahmed bin Hasan

bin es-Seyyid Sinan bin es-Seyyid Ahmed

Şerif Hasan bin Ali

bin es-Seyyid Mehmed ve innehû mine’n-

Seyyid Enbiya bin Seyyid İbrahim

nesebi’t-tâhir ve siyâdetuhû fî diyârihî beyyinun ve zâhirun lâ raybe fîhâ ve zâlike ba‘de

Şerif Mahmud bin Hasan

en ebraze hücceten dâlleten alâ siyâdet-i

Siyâdet Hüccetinin Tercümesi

ibn-i bint-i amm-i ebîhî ve hüve eş-Şerif

Hamd; her şeyi bilen, saadet diyarından

Mehmed bin es-Seyyide Meryem ibnet-i
es-Seyyid Mustafa bin es-Seyyid Kemal elmezbûr muanveneten bi-unvâni’l-Müvellâ
el-merhûm el-mağfûr es-Seyyid Allâme
Efendi en-Nakîbi sâbıkan muvarrahaten
bi-târîhi’l-yevmi’s-sâni‘ aşar min Şevvâli’lmükerrem li-sene erbaîn ve elf fe‘inde zâlik
4 Siyâdet hüccetinin buraya kadar olan kısmı 6
Muharrem 1330 yılında düzenlenmiş olan siyâdet
hüccetleriyle paralellik arz etmektedir. Karahisâr-ı
sâhib Sancağı’na tâbi‘ Şuhûd Kasabası’nda Şeyh
Şuhûdîzâde es-Seyyid el-Hâc Ebubekir Efendi’nin şecere ve silsilenâmesi sûretinin baş ve son kısımlarında
aynı terkip ve kalıp ifadeler kullanılmıştır. Bkz.. MŞH,
ND., defter nr. 103, s. 6.

seyyidlik ağacını, hikmet dolu sudan parlak ve zarif bir şekilde bitiren, bu ağaç ile
de nesep ve akrabalık bağlarını sabit kılan
Allah’a mahsustur. Bu ağacın kökleri yerin
derinliklerinde, dalları ise göklere kadar
uzanmıştır. Seyyidlerin iftihârı, şeriflerin
onuru olan Hz. Peygamber Hz. Fatıma’nın
çocukları hakkında “Her kadının çocuklarının asabeleri babalarıdır. Fatıma’nın çocukları hariç, onların babaları da asabeleri
de benim” buyurmuştur. En güzel salât ve
en temiz selâmlar, Hz. Peygamber’in, seyyidlik tâcı ile taçlanmış olan âlinin, din ehline hidâyet yolunu gösteren sahabelerinin
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üzerine olsun. “Müderris Mevlânâ Mahmud Efendi bin Mehmed, Mülâzım Mevlana Mehmed Efendi bin Musa, Müstaid

Nikabet Meclisindeki Övülmüş Fatımî
Temiz Soya Mensup Nakibü’l-eşrâf Çavuşları:

Mustafa bin Mehmed, Müderris Mevlana

Seyyid Hasan bin Seyyid Cafer

Osman Efendi bin Abdurrahman, Müder-

Seyyid Halil bin Seyyid Tahir

ris Mevlana Mustafa Efendi bin Hacı Meh-

Şerif Ahmed bin Hasan

med, Müderris Mevlana Hüseyin Efendi

Şerif Hasan bin Ali

bin Ahmed, Müderris Mevlana Mehmed
Efendi bin Sadi, Mülâzım Mevlana Muharrem Efendi bin Ahmed, Müstaid Hüseyin
bin Abdüllatif ve Hasan bin Hüseyin”, Seyyid Mehmed’in oğlu Seyyid Ahmed’in oğlu
Seyyid Sinan’ın oğlu Seyyid Kemal’in oğlu
Seyyid Ahmed’in oğlu Seyyid Mehmed’in
oğlu Seyyid Süleyman’ın seyyidliğine şahitlik etmişlerdir. Onun seyyidliğinde hiçbir şüphe yoktur ve temiz soya mensubiyeti
insanlar arasında bilinmektedir. Kendisi,
babasının amcasının kızının oğlu olan Seyyid Kemal’in oğlu Seyyid Mustafa’nın kızı
Seyyide Meryem’in oğlu Şerif Mehmed’in
Nakîbü’l-eşrâf Seyyid Allâme Efendi’den aldığı 10 Şevval 1040/12 Mayıs 1631 tarihli siyadet hüccetini delil olarak göstermiştir. Bunun üzerine metnin üzerinde onayı bulunan
Efendimiz (Nakîbü’l-eşrâf) bu kişinin diğer
seyyidler gibi başına alâmet koymasına izin
vermiştir ve bu izin hukuken geçerlidir. Seyyidliği ve Hz. Peygamber’in soyuna mensubiyeti sebebiyle herkes tarafından ona saygı
ve hürmet gösterilmesi gereklidir.
Bu hüccet 1 Safer 1058/26 Şubat 1648 tarihinde yazılmıştır.
Şuhûdü’l-hâl [Davanın Görüldüğüne
Şahitlik Edenler]:
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Seyyid Enbiya bin Seyyid İbrahim
Şerif Mahmud bin Hasan

Siyâdet Hüccetinin Semantik ve
Sembolik Tahlili
Hüccetin Davet (Hamdele ve Salvele)
Rüknü: Davet rüknü olan birinci bölümde,
Nakîbü’l-eşrâf Seyyid Mehmed b. Seyyid
Mehmed el-Hasenî, Allah’ın Alîm ismine
dikkat çekerek, hamd bütün nimetleri bahşeden yüce Allah’a mahsustur, başta en yüce
nesep sahibi Hz. Peygamber’e, diğer peygamberlere, hayır ve takva sahibi yakınlarına ve sahibelerine salât ve selâm olsun diyerek, Allah’a hamd ederek ve Resûlullah’a
salavât getirerek hüccete başlamıştır.5
Siyâdet hüccetleri Besmele ile başlamaktadır, Hüccet defterlerinde ise sadece defterin
ilk sayfasında bir kez Besmele yazılmakla
iktifa edilmiştir. Hamdele ve salvele bölümü farklı form ve terkibler de ihtiva
5 Bu hüccetin davet rüknü olup, bu bölüme “tahmid”
ve “temcid” de denir. Bu bölümde Allah’a hamd ve
Resûlullah’a salât ve selâm edilir. Belgelerin yazılış
tarzı, özellikleri ve kullanım yerleri diplomatik biliminin alanına girer. Belgelerin şekillenmesi, zamanla
muhteva ve tarzlarındaki değişiklikler, içinde bulunduğu kültürden kaynaklanmaktadır. Çünkü bir toplumun medeniyeti, o medeniyetin yazı ve belgelerine
de aksetmiştir. Bkz., Mübahat S. Kütükoğlu,, Osmanlı
Belgelerinin Dili (Diplomatika), Kubbealtı Akademisi
Kültür ve Sanat Vakfı, İstanbul, 1998,. s. 4.
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edebilmektedir.6 Ayrıca Besmeleden önce

“Hüve’l-Ganiyyü’l-Muğniyyü’l-Muîn”, “Ettevfîk bi’l-Meliki’l-Aliyyi’s-Samed” yahut

6 “İnnehû
Min
Süleymane
ve
înnehû
Bismillâhirrahmânirrahîm. El-hamdü lillâhillezî rafe‘a
a‘lâmi ehli beyti nebiyyihî sallellâhu aleyhi ve sellem
fevka’r-ruûsi ve edâre alâ selâki tariki muhabbetihim ve
meveddetihim fî hazreti’n-nebiyyi râiki’1-kuûsi, ve’ssalâtu ve’s-se-lâmu alâ hazreti ceddihim seyyidinâ ve
Mevlânâ Muhammedin şemsu’s-şemmûsi ve alâ âlihî
ve eshâbihillezîne bezelû fî muhabbeti nefâisi’n-nüfûs.
Emmâ ba‘du felâ yehfâ alâ külli zî basiretin ve basarın.
İnne hazerâti sâdâtinâ ehle beyti Resûlillâhi’n-nebiyyi’1ezheri, hemme ehlü’l-meziyyetilletî lâ tukâbilu ve’lcellullezî lâ yenkatı‘, ve’ş-şerefullezî lâ yeteğayyeru ve
kad kale teâlâ li ceddihim addehu’1-vücûdu bi lisâni’lkeremi ve’l-minneti ve’l-cûdi: “Innâ a taynâ-ke’l-kevser
fe salli lirabbike ve’n-har, inne şânieke hüve’1-ebter.
Vehuve aleyhi’s-salâtü ve’s-selâmu kale: Küllü nesebin
ve sebebin yenkatı‘u illâ nesebî ve sebebi ve kale fîhim
sallellâhu aleyhi ve sellem meselü ehli beytî fîkum ke
sefîneti Nûhin men rekebehâ necâ ve men tahlifu anhâ
heleke. Ve fîrivayetin: Ğaraka. Ve kâle aleyhi’s-salâtü
ve’s-selâm ez-ziyâ ehlü beytî â‘mâlu’l-ehli’l-arzi kemâ
enne’ş-şehebe â‘mâlu ehli’s-semâi, ve raviye ed-Deylemî
ve’t-Taberânî ve Ebu’ş-Şeyh merfûan ennehû sallellâhu
aleyhi ve selleme kale: lâ yu’minu abdun hattâ ekûne
ehabbe ileyhi min nefsihî ve tekûne izzetî ehabbe ileyhi min izzetihî ve ehlî ehabbe ileyhi min ehlihî ve zatî
ehabbe ileyhi min zâtihî ve kad eazzellâhu ehle’l-beyti
ve refe‘a kadrehum alâ ğayrihim. Ve ihtâre lehumu’lmekâme’1-alâ. Ve kale teâlâ fîhim:” Kul lâ es’elukum
aleyhi ecren ille’l-meveddete fi’l-kurbâ ve lemmâ kâne
ğayre zâlike lehum mine’l-fezâili mâ lâ yehfâ ve mine’1müessiri’1-hamîdeti mâ lâ yesteksâ ve kâne mimmen
yentesibu ileyhim ve yentemî ve yenhasibu aleyhim
ferağa ‘ş-şeceretu’z-zekiyyetu ve temretu sülâleti’ssilsileti li tâhirati’1-muhammediyyeti’1-habîbi’n-nesîbi
ve’ş-şerîfi’n-necîb….” Bkz. Şeriyye Sicilleri Arşivi, İstanbul Kadılığı, sicil nr. 334, s. 9-11; “Hüve’l-Ganiyyü’lMuğniyyü’l-Muîn Bismillâhi teyemmünen bi-zikrihi’lCelîl El-Hamdü lillâhi’l-Alîmüllezî enbete şecerate’ssiyâdeti min ardı’s-sa‘âdeti bi’n-nadrati ve’l-bahâi muhdıraten min eseri feyezâni’l-mâi el-Hakîm ellezî esbete
bihî neseben ve sahrâhû fesârat ke-şeceratin tayyibetin
asluhâ sâbitun ve fer‘uhâ fi’s-semâ ve’s-salâtu ve’sselâmu alâ istafâhû bi’n-nesebi’l-alâ ve’l-hasebu’l-esnâ
ve alâ sâiru’r-rusul ve’l-enbiyâi ve alâ âlihî ve ashâbihi’lberarati’l-etkiyâ….”Bkz. BOA, İN.ENB., 1/20, 1/10.

“el-Alîm ve’l-Muîn”, “es-Sabûr ve’ş-Şekûr
ve’l-Melik” gibi Allahü Teâla’nın farklı
esması zikredilerek de siyâdet hüccetine
başlanılabilmektedir. Bazı dönemlerde ise
siyâdet hüccetlerinde Gâfir (Mü’min) Suresinin 19. Ayet-i kerîmesi, Bakara Suresi 51.
ve İbrahim Suresinin 21. ayetinin bir kısmı
besmeleden sonra yazılmıştır. 7
Allah’ın Seyyidlik ağacını saâdet diyarından, hikmet dolu sudan bitirdiği/yarattığı ifade edilerek, Hz. Peygamber’den sonra seyyidlerin çoğalması farklı teşbihlerle
anlatılmıştır. Dua kısmındaki bu anlatım
tarzı, Kur’ân-ı Kerîm’deki su, bahçe, ağaç
konusundaki teşbihli anlatımı zihinlerde
canlandırmaktadır.8 Siyâdet ağacı ifadesi ile güzel ve değerli meyveler veren Hz.
Peygamber’in, Allah’ın rahmet feyzinin bir
eseri olarak yaratıldığı anlatılmıştır (Sarıcık, 2008: 119). Ayrıca siyâdet hüccetlerinde sıklıkla geçen “ıstafa” kelimesiyle Hz.
Peygamber’in seçilmişliği vurgulandığı gibi
nesep dalları ve onun meyveleri ile de Hz.
Peygamber’in nesli kastedilmiştir. Onun güzel, yararlı meyveleri de şüphesiz seyyidlerdir. Seyyidler kökleri yerin derinliklerinde,
7 MŞH, ND, defter nr. 85, s. 2b; BOA, İN.ENB., 1/20,
1/10.
8 Murat Sarıcık, “Nakîbü’l-eşraf Abdülkadir Efendi
Tarafından Verilen 1008/1600 tarihli Siyâdet Hücceti,”
Süleyman Demirel Üniv. Akademi Dergisi, (EKEV),
Y. 12, S. 35, (Bahar 2008), s. 117. Sarıcık bu makalede Nakîbü’l-eşrâf Abdülkadir Efendi’nin düzenlediği
hücceti tahlil etmiştir.
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dalları ise göklerde olan bir ağaca benze-

Efendi bin Ahmed, Müderris Mevlana Meh-

tilmektedir. Bunla da Hz. Peygamber’den

med Efendi bin Sadi, Mülâzım Mevlana Mu-

sonra neslinin devam edeceği, seyyidlerin

harrem Efendi bin Ahmed, Müstaid Hüse-

çoğalarak dünyanın dört bir yanına yayıla-

yin bin Abdüllatif ve Hasan bin Hüseyin”in

cağı vurgulanmaktadır.

şahitlikleriyle siyâdetini ispatlamıştır.

Bu siyâdet hüccetinde diğer siyâdet hüc-

Nakîbü’l-eşrâf Seyyid Mehmed b. Sey-

cetlerinden farklı olarak Hz. Peygamber’in

yid Mehmed el-Hasenî bu kişinin seyyidliği-

“Her kadının çocuklarının asabeleri babala-

nin sahih ve sabit olduğuna karar vermiştir.

rıdır. Fatıma’nın çocukları hariç, onların ba-

Nakîbü’l-eşrâf, seyyidlerin önde gelenlerine

baları da asabeleri de benim”9 hadis-i şerifi

ve saygıdeğer şerîflere gösterilen izzet ve

nakledilmiştir.

ikramın “ırk-ı tahir”e10 intisabından dolayı

Hüccetin ikinci kısmı ise metin bölümüdür. Ana konunun anlatıldığı ve seyyidlik hüccetinin hangi delillere istinaden
verildiğinin açıklandığı bu bölüm “…Melik
ve vedûd olan Allah’a hamd ve tahiyyet-i
selâmı sunduktan sonra,...” sözleriyle başlar.

bu kişiye de gösterilmesi gerektiğini, kendisine yardımcı olmanın dini mürüvvetin ve
uhuvvetin bir gereği olduğunu belirtmiştir. Bu ispat ve tenbihlerden sonra Seyyid
Süleyman’ın seyyidlik alâmeti olan “yeşil
sarığı” sarmasına müsaade edilmiştir.

Seyyidlik iddiasında bulunan kişi, Nakîbü’l-

Seyyidlerin, halk arasında öne çıkmala-

eşrâf’ın huzurunda, adil, tezkiye edilmiş ve

rı ve sosyal hayat içerisinde saygısızlıklara

bölgenin ileri gelen yüksek ilmi rütbeli ule-

maruz kalmamaları için kendilerine has bir

masının şehadetiyle seyyidliğini ispat eder.

takım kıyafetleri vardı. Seyyidlere “emir”

Seyyid Süleyman Nakîbü’l-eşrâf’ın huzurundaki nikâbet meclisinde “Müderris
Mevlânâ Mahmud Efendi bin Mehmed,
Mülâzım Mevlana Mehmed Efendi bin
Musa, Müstaid Mustafa bin Mehmed, Müderris Mevlana Osman Efendi bin Abdurrahman, Müderris Mevlana Mustafa Efendi bin
Hacı Mehmed, Müderris Mevlana Hüseyin
9 Müstedrek-üs Sahihayn, c.3, s.164; Tarih-i Bağdâdi,
c.11, s.285; Kenz-ül Ummâl, c.6, s.220; Kenz-ül Ummâl,
c.6, s. 216; Mecma-üz Zevâid, c.9, s.172; Zehâir-ül
Ukbâ, s.121.
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denildiğinden ve yeşil renk onlarla özdeşleştiğinden yeşil sarığa “emirlik sarığı” veya
“siyâdet alâmeti” adı verilmiştir.11 Kur’ân-ı
Kerîm’de, bize cennet ehlinin giyeceği elbisenin renginin yeşil olduğu bildirilmiş12 ve
halk arasında da aynı görüş yaygınlaşmıştır.
10 Hz. Peygamber’in nesli için siyâdet hüccetlerinin
çoğunda bu ifade kullanılır. Irk-ı tahire intisabından
dolayı seyyide hürmet edilmesi istenir.
11 Jean de Thevenot, 1655-1656’da Türkiye, (Terc.:
Nuray Yıldız), Tercüman Gazetesi, İstanbul, 1978,
Tercüman 1001 Temel Eser, s. 84, 194, 198.
12 Kehf Suresi, 18/31; İnsan, 76/21.
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Hadislerde Hz. Peygamber’in yeşil renk-

şil giyinmemesi hususunda sık sık emirler

te elbiseler giydiği; en fazla beyaz ve ye-

yayınladığı görülmektedir.17

13

şil renkte elbiseleri sevdiği, bu renklerin
hayır ve meleklerin renkleri olduğu ifade
edilmiştir.14 Bu sebeple yeşil renk İslâmi gelenekte özel bir anlama sahip olmuştur (Kılıç, 1994: 77). Renklerin toplumda bir kişiye
duyulan sevgiyi ve bireyin toplumsal konumunu göstermesi sebebiyle Osmanlı’da
yeşil renginin kullanımına hassasiyet gösterilmiştir. Seyyidlerin halk nazarında sahip
oldukları saygı ve hürmetin bir sonucu olarak kendileri dışındaki insanların başlarına
yeşil sarık sarmaları yasaklanmıştı.15
Şeyhülislâm fetvalarında yeşili sadece

Hüccetin üçüncü yani son kısmı da
şühûdü’l-hâl bölümüdür. Hüccetin sonunda, tarih yazıldıktan sonra, mahkemenin
halka açık olduğunu ve adil bir yargılama
yapıldığını gösteren şühûdü’l-hâl bölümü
yer alır. Şühûdü’l-hâl, kadılara adlî alanda
yardımcı olan, oturumlarda yanında bulunan, yargılamaya müşahid ve bilirkişi sıfatıyla katılan jüri niteliğindeki kişilerden
oluşmaktaydı (Arık, 1997: 23). İslâm huku17 Bu hususta İstanbul Müftülüğü Şer‘iyye Sicilleri
Arşivi, İstanbul Kadılığı, Sicil nr. 97, vr. 85a da şu kayıt mevcuttur:

seyyidlerin taşıyabileceği vurgulanmış16 ve

“İstanbul Kadısı Fazîletlü Efendi

bu gruba dâhil olmayanlar tarafından ta-

Ehl-i zimmet Rum ve Ermenî ve Yahûd tâifesi fi’l-asl
kendilere alâmet ve şi‘âr olan kisâye-i mahsûsâlarını
biraz vakitten beri tağyîr ile ehl-i İslâm’a mahsus
elbise iksâsına ve bâ-husûs nisvânı başlarına yeşil
sarmağa cesaret eyledikleri mu‘âyene ve müşâhede
olunup men‘-i ekîd ile men‘i ve memnû‘ olmayanların te’dibi ehemm ve elzem ve matlûb ve mültezem
olmağla imdi basmacılar ve boyacılar ve yemeniciler
ve tülbentçiler kethüdâlarını ve ihtiyarlarını ve Rum
ve Ermenî patrikleriyle Yahûd tâifesinin haham başı
ve cema‘at başılarını huzûrunuza getirdip fîmâ ba‘d
esnâf-ı merkûme reayâ-yı mersûmûna yeşil boya boyamamak ve füruht etmemek üzre esnâf-ı merkûme
kethüdâlarına muhkem tenbîh ve tahzîr bundan böyle erkekleri ve dişileri ehl-i İslâm’a taklîd-i libas giymeyip ve husûsuyla karıları başlarına yeşil sarmayıp
resm-i kadîm üzre kisve-i mahsûsaların iksâ eylemek
üzre alâ vechi’l-hediyye tenbîh eylemelerini patriklere
ve haham başı ve cema‘at başılarına ifâde ve tefhîm ve
bundan sonra tafahhus olunup hilâf-ı fermân-ı âli hareket eyleyenleri ahz ve eşed vechile te’dib ve adem-i
ihtimamlarına haml ile kendileri dahi muâheze ve
ta‘zîb olunacağı mukarrer idiğünü telyîn ve telkîne
mübâderet eyleyesiz deyu

kılması da yasaklanmıştır. Osmanlı yönetiminin; Rum, Ermeni ve Yahudi taifesinden
gayr-ı müslimlerin, kendilerine mahsus elbiseleri giymeleri gerektiği, Müslümanların
giydiği elbiseleri giymelerinin kendilerine
yasak olduğu ve özellikle de kadınların ye

13 Ebu Davud, Libas, 19; Tirmizî, Edeb, 49; Nesaî, Zinet, 97.
14 İbn Haldun, Abdurrahman b. Muhammed b. Haldun el-Hadramî, Tarihu ibn Haldûn, Beyrut, 1971,
I/78.
15 BOA., Mühimme Defteri, nr. 4, s.79; Mühimme
Defteri, nr. 19, s.197.
16 MŞH, Nakîbü’l-Eşrâf Defterleri, nr. 3, vr. 1b; nr. 9,
vr. 82b; nr. 22, vr. 3a.

Fî 2 Cemâziyelevvel sene 1222[8 Temmuz 1807]”
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kunda bir hükmün hukukîliğinin tespiti, en

şüphelenildiğinde veya hakkında herhan-

az iki adil ve şahidlik vasfını hâiz kişinin şe-

gi bir şikâyette bulunulduğunda, bu duru-

hadeti ile mümkündür. Şahidlerin -hüccette

mun teftişinde ve aynı zamanda Anadolu

de görüldüğü gibi- ismi, babasının ismi ve

ve Rumeli’deki seyyidlerin teftişlerinde

mesleği yazılırdı. Şühûdü’l-hâl olarak görev

Nakîbü’l-eşrâf’a

yapan kişiler, şehrin ileri gelenleri arasın-

Nakîbü’l-eşrâf Çavuşları görevlendirilmek-

dan ve güvenilir kişilerden seçilmekteydi.

teydi. Yine seyyid olmadığı halde başına

Bu bölümde dikkatimizi çeken husus şahid-

yeşil sarık saranları tespit etmek ve onları

lerin tamamının seyyid olduğudur. Konu

yaptıkları davranıştan vazgeçirmek de gö-

seyyidlik davası olduğu için bilirkişilerin de

revleri arasındaydı.20 Herhangi bir suç işle-

seyyidlerden olmasına özen gösterilmiştir.

yip tevkif edilmeleri gereken seyyidler ise

Nakîbü’l-eşrâf Defterlerinde dava kararları-

Nakîbü’l-eşrâf başçavuşunun denetiminde-

nın sonunda şühûdü’l-hâllerin bir kısmının

ki Nakîbü’l-eşrâf konağındaki tevkifhanede

isimleri yazılır, diğerlerine “ve gayrihim

tutulurdu.21

mine’l-hâzirin” (Çadırcı, 1991: 90), “gayruhum” veya “es-sâbıkûn” denilerek sadece
işaret edilir ya da önceki kaydın şahitlerine atıfta bulunulurdu. Bazı Nakîbü’l-eşrâf
Defterlerinin ilk sayfasında “Bu kitabın
içerisindekileri, ileri gelenlerin huzurunda
fürû‘ ve usûl konusunda; kuralları, şartları
ve prensipleri noktasında Kitâb, sünnet ve
şer‘-i şerîfe mutabık buldum.” ifadesi yer
18

almaktadır.

yardımcı

olmak

üzere

Seyyidlere verilen Siyâdet hüccetinin sol
üst köşesinde hücceti düzenleyen Nakîbü’leşrâf’ın imzası yer alırdı. İmzada Nakîbü’leşrâf’ın ismi, babasının ismi ve hücceti
nerede düzenlediği yazılıdır. Özellikle II.
Nakîbü’l-eşrâf Seyyid Muhterem Efendi’den
sonraki nakîblerin düzenlediği siyâdet hüccetlerinde “mahruse-i Edirne,22 mahruse-i
Kostantiniyye” gibi ifadelerle hüccetin düzenlendiği yerin belirtildiği müşahede edil-

Bu siyâdet hüccetindeki şuhûdü’l-hâl

mektedir. Siyâdet hüccetinde, hücceti düzen-

bi-

leyen Nakîbü’l-eşrâfın mührü bulunur, eğer

meclisi’n-nikâbe li’l-ıtrati’t-tâhireti’l-fâhire”

sonraki tarihlerde siyâdet teftişi yapılmışsa

ifadesiyle “Nakîbü’l-eşrâf Çavuşları”ndan

dönemin Nakîbü’l-eşrâfının da mührü aynı

oluşmuştur. Nikâbet teşkilâtının kurul-

belgeye vurulurdu. Nakîbü’l-eşrâf Defterle-

masından sonra Nakîbü’l-eşrâf’a yardım-

rindeki seyyidlik kaydının yanına ise teftiş-

cı olmak üzere Nakîbü’l-eşrâf Çavuşları

ten sonra “Görülmüştür” ifadesi yazılırdı.

(müfettişleri) adı altında bir memuriyet ih-

Her hangi bir şüphe ya da iptal söz konusu

das edilmiştir.

ise seyyidin ismi ve kaydın tamamı çerçeve

rüknü:

“Min

Cevâvişi’l-Fâtımiyyîn

19

Bir seyyidin siyâdetinden

18 MŞH, ND, defter nr. 71, s. 2-4.

20 MŞH, ND, defter nr. 5, vr. 36a.

19 BOA, Hatt-ı Hümâyûn, nr. 26846; Meşîhat Arşivi,
Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, nr. 19, vr. 2a.

21 BOA, Hatt-ı Hümâyûn, nr. 26846; nr. 51442.
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22 BOA, İbnü’l-Emin, Ensâb, nr. 9.
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içine alınır ya da “Müteseyyid” olduğu notu

yah mürekkep tercih edilir, siyâdet hüccet-

düşülürdü. Müteseyyid olan kişinin isminin

lerinin sûretlerinin kaydedildiği “Nakîbü’l-

defterden kazınması veya silinmesi söz ko-

eşrâf Siyâdet Hüccet Defterleri”nde isimle-

nusu değildir.

rin rahat bulunabilmesi için ismin altı kırmı-

Nakîbü’l-eşrâf defterlerinin birçoğunun
başlangıcında yer alan ilk siyâdet hücceti,

zı mürekkeple çizilerek sadece kısa bir işaret
konulurdu.

defteri tutan Nakîbü’l-eşrâfın hangi form,

Kadı’nın, hakkında hüküm verdiği me-

terkib ve şekillerde siyâdet hücceti düzenle-

seleyi nasıl yazıya geçireceği, hangi ibareleri

diğini göstermektedir. Nakîbü’l-eşrâf Seyyid

hangi tertiple yazacağı hususunda mahke-

Mehmed b. Seyyid Mehmed el-Hasenî’nin

melerce düzenlenecek hukuki kayıtların nu-

düzenlediği siyâdet hüccetlerini ihtiva eden

munelerini içeren eserlere sakk mecmuası

Nakîbü’l-eşrâf defterinin ilk sayfasındaki

denir (Kaya, 2005: 380-383). Siyadet hüccet-

hüccet de kendi dönemindeki siyadet hücce-

leri de bir hukuki belge mahiyetinde olduğu

ti formu özelliğini taşımaktadır. Birinci ka-

için hüccet formülüne uygun olarak şahsın

yıttan sonra yazılan diğer hüccetler ise “kad

ismi, görevi, ikamet mahalli, olay ve dava-

tebeyyene ve zahara ve te‘ayyene ve behera

nın şahitleri ile davanın tarihinin eksiksiz

bi-ihbâr-i…” kalıbıyla başlar ve siyâdet hüc-

olarak yazılması gerekirdi. Böylelikle bu

cetinin baş kısmındaki hamdele ve salvele

formül ve numune hüccet sayesinde, ortak

bölümü yazılmazdı. Farsça siyâdet hüccet-

bir hukuki dil ve uslüb birliği sağlanmış

lerinde de Arapça siyâdet hüccetlerinde ifa-

olurdu. Sakk-ı şer’îye uygun olarak döne-

de edilen hususlara yakın anlam ifade eden

min Nakîbü’l-eşrâfının düzenlediği siyâdet

kelime ve kalıplar kullanılmıştır. Ayrıca

hüccet formu esas olarak kabul edilirdi. Böy-

Farsça siyâdet hüccetlerinde davet rüknü ile

lece seyyidlik iddiasında bulunarak hüccet

tarih kısmının çoğunlukla Arapça yazılma-

ibraz eden kişilerin ellerindeki hüccetler ile

sı her ne kadar metin kısmı Farsça olsa bile

Nakîbü’l-eşrâf’a ait hüccet formunun muka-

belirlenen ana formdan dışarı çıkılmadığını

yese edilmesi suretiyle bu alandaki denetim

göstermektedir.

kolaylaşırdı.

Nakîbü’l-eşrâfın düzenlediği siyâdet

Mahkemeye intikal eden seyyidlik da-

hüccetlerinde genel olarak nesih ve talik hat-

valarındaki hüccetlerde hamdele ve salve-

tı tercih edilmiştir. Gerek Nakîbü’l-eşrâf Def-

le kısmı bulunmazdı. Çünkü bu hüccetler

terine kaydedilen surette ve gerekse seyyide

aslında seyyidlik şeceresini onaylamak için

verilen siyâdet hüccetinde yanlış anlaşılma-

değil; seyyidlere tanınan haklardan yarar-

ya sebebiyet vermemesi açısından herhangi

lanmak isteyenlerin veya seyyid olduğu

bir çizim, karalama, düzeltme, işaretleme ve

halde elinde siyâdet hücceti olmayanların

tashih gibi işlemler yapılmazdı. Yazıda si-

özellikle vergi konusunda yerel yöneticiler139
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le sorunlar yaşaması sonucu mahkemeye

inancının kaynaklarını oluşturmaktadırlar.

intikal eden davalarıdır. Kadıların verdiği

Aleviliğin temel yazılı kaynakları, yazma

seyyidlik hüccetleri incelendiğinde bu bel-

ve matbu eserler, şecere ve icâzetnâmeler

gelerin diğer şer î belgelerle uyumlu oldu-

ve arşiv belgeleridir.25 İmam Cafer Buy-

ğu, fakat bunların siyadet hücceti olmadığı

ruğu, Menakıb-ı Evliya, Fütüvvetname ve

anlaşılmaktadır.23

Menakıbü’l-Esrar Behçetü’l-Ahrar gibi adlarla da Aleviler arasında tanınan Buyruk;

2- ALEVİLERİN YAZILI

Seyit Razi tarafından 984 yılında kaleme

KAYNAKLARI: İRŞÂD

alınan, Hazreti Ali’nin değişik konular üze-

İCÂZETNÂMELERİ

rine seçilmiş öğretici sözleri, hutbeleri, emir-

Alevîlikte inanç, ibadet, kurum ve sosyal ilişkiler “Ehl-i Beyt” üzerine kurulur ve
“Ehl-i Beyt” üzerinden şekillenir. Bu bakımdan “Ehl-i Beyt”, Alevîliğin bütün inanç
esaslarını teşkil edecek kadar belirleyicidir
(Taşğın, 2004: 295). Ehl-i Beyt neslinin melekler gibi nurdan yaratıldığına, peygamberler gibi masum olduklarına inanıldığı
gibi dünyanın “Ehl-i Beyt” ve on iki imamın
nuru için yaratıldığına da inanılır (Yaman,
1994: 25,228). Hatta “Ehl-i Beyt” inanışı
Anadolu Alevîliğinin temelini oluşturduğundan Alevîliğe de “Ehl-i Beyt yolu” denmiştir (Yıldız, 2004: 316).24
Bu bağlamda Ehl-i Beyt yolunun temel inanç ve öğretileri; emir ve mektupları; eğitici söz ve hutbeleri; ocak dedelerinin

leri, mektupları ve tavsiyelerinden oluşan
Nehcü’l-Belağa; Hz. Ali’ye atfedilen Seyyid
Hüseyin İbn Seyyid Gaybi`nin 15. yüzyılda
kaleme aldığı Hutbetu’l-Beyan (Hz. Ali’nin
Hikmetleri); İmam Bakır’ın Sözlerinden oluşan Ummü’l-Kitap; yaklaşık 15. yüzyıl sonlarında Hacı Bektaş Veli üzerine efsanevi bir
dille yazılan Velayetname/Menakıb-ı Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli; Hacı Bektaş Veli’ye
atfedilen Aleviliğin temel etiğini oluşturan
“Kırk Kapı Kırk Makam” ile ilgili geniş açıklamaların bulunduğu Makalatnâme; Seyyid
Nesimi, Şah Hatayi, Pir Sultan Abdal gibi
Alevi Ozanlarının nefeslerinin ve deyişlerinin yer aldığı Cönkler ve Divan’lar; Kerbela
olayını konu alan Maktel-i Hüseyin vb. eserler
Aleviliğin temel öğretilerinin günümüze aktaran temel köşe taşları hükmündedirler.26

ve büyüklerinin soyları ile ilgili günümüze
kadar ulaşmış yazılı ve sözlü bilgiler; Alevi
23 Örnek olarak bkz., BOA, İbnü’l-emîn, Ensâb, nr. 8;
Ensâb, nr. 19; 14.
24 Ayrıca Nakîbü’l-Eşrâf defterleri ve özellikle de teftiş defterleri incelendiğinde Alevî ocaklarının kendilerini On İki İmamdan biri ile özellikle İmam Zeynelabidin, İmam Cafer, Musa Kazım ve Ali Rıza ile Hz.
Ali’ye bağladıkları görülmektedir;
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25 Ali Yaman, “Aleviliğin Yazılı Kaynakları ve Alevi
Buyrukları Hakkında”, http://www.cemvakfi.org.
tr/doc-dr-ali-yaman/aleviligin-yazili-kaynaklari-vealevi-buyruklari-hakkinda/
26 İsmail Kaplan, “Alevi İnancının Kaynakları ve Alevilerde Tanrı Kelamına (kutsal kitaplara) Bakış”, http://
alevi.com/TR/wp-content/uploads/2011/10/
Aleviligin-kaynaklari.pdf
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Ayrıca Alevî dergâh ve ocaklarında hiz-

denilmektedir (Yaman, 2010: 541-542; Kes-

metlerin gereği gibi yapılması için dedenin

kin, 2009: 27).28 Ocakzâde dedeler, yetki

taliplerini irşatla görevlendirdiğini gösteren

icâzetnâmelerinde de belirtildiği şekliyle “el

İrşâd İcâzetnâmeleri, Alevilerin temel yazılı

ele el Hakka” (Kocadağ, 2001: 281-290; Ya-

kaynakları arasında yer almaktadır.

man, 2010: 91) anlayışıyla “Mürşid-Pir Reh-

Alevilik’te Dedelik ve Celal Abbas
Ocağı
Dedelik, Anadolu Alevîliğinin dinîsosyal yapılanmasında en önemli kurumla-

ber” şeklinde görev dağılımına gitmişlerdir
(Yaman, 1999: 410).
Ayrıca Alevîlerde toplumun dinî hayatını yönlendiren dedelerin Hz. Peygamber’in

rın başındadır (Rençber, 2012: 185; Yaman:

soyundan geldiğine yani seyyid olduğu-

104). Dedeler, yol önderi olarak kabul edi-

na inanılır. Çünkü seyyid olmayan bir ki-

lirler (Yıldız, 2004: 193). Hayatın tüm ala-

şinin pirlik yapması uygun görülmediği

nındaki bu teolojik işler, dinî bir otorite olan

gibi bu soydan başkasının pir olarak tanın-

“Dede”nin ekseninde döner, bu yönüyle de-

ması da uygun değildir. Dedenin seyyid

deler Alevî kültürünün ayrılmaz dokusunu

olması Alevîlerde değişmez bir kuraldır.

oluşturur (Altıntaş, 2005: 103).27 Alevî köyle-

“Muhammed-Ali” soyunu inkâr edenin ir-

rinde dinî yapının en üstünde bulunan de-

şadı ve tevbesi geçerli değildir.29

deler, toplumun sosyal ve dinî lideri olup,
Türkiye’nin muhtelif yerlerinde bulunan ve
kutsallığına inanılan ocaklara bağlıdırlar. Bu
ocaklara bağlı olan dedelere de “Ocakzâde”
27 Dede olmanın şartları bu şekilde sıralanırken, bu
maddeler içinde en çok dikkate alınması gereken dedenin seyyid olması gerektiğidir. Seyyidlik toplumdaki dinî itibarlarını artırdığı gibi toplum üzerindeki
sosyal rollerini de pekiştirir. Bkz. Altıntaş, a.g.m., s.
102; Ali Yaman, Geçmişten Günümüze Kızılbaş Alevî
Dedeleri, s. 409; Osmanlı Devleti’nde kişi eğer seyyid
ise Dersaadet Nakîbü’l-Eşrâfının mührünü havî seyyidlik hücceti alması gerekirdi. Aldığı bu hüccet sayesinde toplum içinde itibar ve saygı görür, kendisine
tanınan hukukî ayrıcalıklardan istifade eder ve bu
hüccetini teftiş esnasında seyyidliğinin delili olarak
ibraz ederdi. Alevî dedeleri de Ehl-i Beyt’ten olduklarını kanıtlamak için belli dergâhların veya Nakîbü’lEşrâfların vermiş olduğunu iddia ettikleri şecereleri
seyyidliklerinin delili sayarlar. Bkz. BOA, EO, Dosya
nr. 1572, Gömlek nr. 117850, 04/B/1318.

28 Gölpınarlı, “Dede Kızılbaşların daimi merciidir,
ocakzâdedir. Yani iddialarına göre Peygamber soyundandır; ancak bu soya meşhur bir aziz vasıtasıyla
ulaştıklarını söylerler.” dedikten sonra, meşhur azizleri şu şekilde sıralar: “Ağuiçen (Karadonlu, canbaba),
Şeyh Bircan, Şeyh Çoban, Gözü Kızıl (Kızıl Deli), Şeyh
Samit, Dede Kargın, Pîr Sultan, Sarı Saltık, Seyyid
Baba, Celal Abbas, İmam Rıza, Garip Musa, Ali Seydi
(Seyyid Ali, Kızıl Deli), Abdal Musa.” Bkz. Gölpınarlı,
“Kızılbaş”, İA, c. VI, s. 792.
29 Alevîlikte seyyidlik olgusu, Ehl-i Beyt ruhu ve nuru
ile bağlantılı olarak ele alınmakta ve soy silsileleri de
on iki imamdan biriyle Hz. Ali’ye bağlanmaktadır.
Bkz. Buyruk, (Haz. Fuat Bozkurt), İstanbul, 1982, s.
17; Harun Yıldız, Amasya Yöresi Alevileri Tarihçesi,
İnançları, Örf ve Adetleri, Yayımlanmamış Doktora
Tezi, Samsun, 2003, s. 193; Ali Yaman, Dedelik Kurumu Ekseninde Değişim Sürecinde Alevîlik, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniv. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul, 2001, s. 91.
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Anadolu’da Alevî toplumunu etkileyen, onlara “pirlik-dedelik-rehberlik” eden
manevî önderlerinden (Kocadağ, 2001: 281290) ve Alevî mürşit ocaklarından biri de
Celal Abbas’dır (Ocak, 2011: 66-67; Aksüt,
2006: 48).30 Celal Abbas, Osmanlı Devleti’nin
kurulması aşamasındaki dinî oluşumların

Celal Abbas Ocağı’na Ait İrşâd
İcâzetnâmenin Transkripsiyonu:31
Bismillarhirrahmanirrahim
Nasrun minallâh ve fethun karib ve
beşşiri’l-mü‘minîne yâ Muhammed yâ Ali
Elhamdülillâhi alâ tayyibâti’t-tahirîn

ilk temsilcilerindendir (Gülten, 2011: 155).

kutbi’l-‘ârifîn seyyidü’ş-şâkirin alâ

Ebu’l-Vefâ el-Bağdâdi (ö. 500/1107) tarafın-

tariki’l-mustakîm

dan kurulan ve göçebe Türkmenler arasında

tarîkatü’l-hakikatü’s-sâlikin

yayılan Vefaîlik, Anadolu’ya Ebu’l-Vefâ’nın

‘ârifîn.

evliyâü’l-mürselîn

et-

el-kutbü’l-

müridi, aynı zamanda Baba İlyas’ın da şey-

Yer yoğiken gök yoğiken [mürekkeb]

hi olan Dede Kargın isimli Türkmen Şey-

ezilmeden kalem düzülmeden cihan ozul-

hi tarafından getirilmiştir (Erünsal; Ocak,

madan ism-i a‘zâm ve ândan halk olub bin

1995: 40-43). Anadolu’nun İslâmlaşmasında

du‘â ile göğe ağan kandilde [nûr olub çâl

önemli yeri olan ve Vefâilik Tarikatı’yla bağ-

pâre] hututı kırk pâre yarulub deyüb kaz-

lantısı bulunan Geyikli Baba, Elvan Çelebi

ma atub bir sarı öküz üstüne binâ kurub

ve Şeyh Edebali gibi tasavvufî şahsiyetlerin
Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda önemli rolleri olmuştur. Şeyh Edebali’nin Baba
İlyas mensubu olup isyana katılmadığı ve
Vefaî Tarikatı’na bağlı olduğu zikredilmektedir (Elvan Çelebi, 1995: 113b). XV. yüzyıl-

arş yarılub [Düldül] çıkub Muhammed
Mustafa’nın parmağına basub altı dirhem
kanı saçub parmağının kanından yeşil otlar
gerüb ol vakt nurunu görüb nuruna salavat verdi biz de Muhammed salavat verüb
Allah nida edüb a‘lâyım ednâyım ol vakt
Allah’dan [nidâ edüb] “Yâ Muhammedîyân

dan itibaren Bektaşîliğin teşekkülüyle onun
içerisinde varlıklarını devam ettirmişlerdir
(Ocak, 2011: 75).

30 Anadolu’da başta Dede Kargın Ocağı olmak üzere
Kureyşanlılar, Baba Mansurlular, Pir Sultanlar, Ağuçanlar (Ağu İçenler), Sarı Saltıklar, Üryan Hızırlar,
Derviş Cemaller, Seyit Sabunlar, Sinemilliler, Şeyh
Ahmet Dedeler, Hıdır Abdal Ocakları da Alevî toplumunu itikadî yönden etkileyen ocaklardır. Bkz. Kocadağ, a.g.m.. s. 283.
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31 Transkripsiyonu ve değerlendirilmesi verilen bu iki
icâzetnâme Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi’nin,
http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/ui/dergiler/1917-32.pdf. Adresinden, “Bir Ocağın Soy Şeceresi”
başlıklı makaleden ve Ayrıca Coşkun Kökel, “Örgütlenme Modeli Açısından Güvenç Abdal Ocağı
Alevileri,” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konstanz
Üniversitesi, Almanya, 2013, s. 153’den alınmıştır. Biz
icâzetnâmelerle ilgili tahlil ve değerlendirmelerimizi
Coşkun Kökel’den alınan dijital görüntülerinden istifade ederek gerçekleştirdik. Değerlendirmesini yaptığımız bu belge Elazığ Merkez-Sedeftepe köyündeki
Celal Abbas Ocağına aittir.
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seni yetmiş iki buçuk millete ümmet eyle-

kavlinde cümlesi Mehdi-i Sahib-i Emin

düm bir mu‘cizâtını görüb niçün nida eyle-

el-beyan ikrarü’l-beyan. El ele el Hakk’a

din yâ resulallah her birine [bir dil varub]

Urumkörpesi Mehmed Dede Sultan Hay-

her birine bir din ve ne ma‘na ile ayr ede-

dar Sultan’a eyvallah idüb Haydarî Sultan

yim” Ol vakt zü’l-Celâl hazretleri Cebrail

Kalkancızâde [eyvallah idüb] Kalkancızâde

aleyhi’s-selâm ile yüz [dört kitab gönderdi]

Güvenci Abdal’a eyvallah idüb Güvenci

Ol vakt Allah şerikin yoktur şerikin birli-

Abdal Kâimoğlu’na eyvallah idüb Kaimoğ-

ğine delilim üç üçte delilim budur ki birisi

lu Bender Fakıoğlu’na eyvallah idüb Ben-

aklen birisi naklen [aklen delilim budur] ki

der Fakıoğlu Şahinoğlu’na eyvallah idüb

“Kulhüvallahüehad” naklen delilim budur

Şahinoğlu Yağmuroğlu’na [eyvallah idüb

ki “Âmentübillah” yakinen delilim budur ki

Yağmur]oğlu Sarı Sırrı’ya eyvallah idüb

“ve melaiketihi ve kütübihi” ol vakt gökyü-

Sarı Sırrısa Bulgar’da yatan Bozoğlan’a ey-

zünden [ yüzdört kitab indi] dördü müdev-

vallah idüb Bozoğlan Kara Pirbat’a eyvallah

ver büyük kitab yüzü suhuf İncil Îsa aleyhis-

idüb Kara Pirbad Pir Şahlı’ya eyvallah idüb

selama inüb Tevrat Musa aleyhisselama inüb

Pir Şahlı Sarı Sultan’a ey[vallah idüb Sarı]

Zebur Davud aleyhisselama] inüb Kur’an

Sultan Pirî Sultan Ali Abbas kavlinde filan,

Muhammed aleyhisselatü ve’s-selama inüb

Eyüb Sultan Seyyid Bilal’e eyvallah idüb

yüzün şeriata verüb dürbün hakikata ve-

Seyyid Bilal? Kesekin Sultan’a eyvallah idüb

rüb ândan sonra yol kurulub [haberi] Ceb-

Altunbih Dede Ahi Baba Sultan’a Ak Koca

rail aleyhi’s-selam olub mürşidlik toprakta

Sultan’a eyvallah idüb Ak Koca [Sultan Ali

kalub pirlik Ali’nin zatında kalub dahi cem

Baba’ya eyvallah Ali] Baba Sultan Şah Ali

hurşidi Şah Ali Abbas olub [Cebrail] Mikail

Abbas kavlinde filan, Seyyid Ali Kızıl Deli’ye

eyvallah idüb Mikail İsrafil’e eyvallah idüb

eyvallah idüb Kızıl Bâl Deli Mürsel Mansur

İsrafil Azrail’e eyvallah idüb Azrail Muham-

Baba’ya eyvallah idüb Mürsel Baba Hamid

med Mustafa’ya eyvallah idüb Muhammed

Baba’ya eyvallah idüb Hamid Baba el-Hac

Mustafa [Aliyü’l-] Murtaza’ya eyvallah idüb

Bektaş Veli kavlinde filan, Sarı Baba Sultan

Aliyyü’l-Murtaza Mehdi-i sahib-i zamana

Baba Munzur Sultana’a eyvallah idüb Baba

eyvallah idüb Mehdi-i sahib-i zemîn yola

Munzur Dur Sultan’a eyvallah idüb Me-

eyvallah [idüb] yol cümleden uludur cüm-

lik Gazi Sultan’a ve Melik Gazi Sultan Dur

lemizin başıdır yol yol Ali’nindir el-beyanü

Mansur Sultan’a eyvallah idüb Dur Mansur

fi’l-beyani’l-beyan farz-ı kifâye budur üç yüz

Sultan İbrahim Sultan’a Gözü Kızıl Sultan’a

altmışaltı [farz-ı kifaye] budur, ellisi el-Hac

eyvallah idüb Gözü Kızıl Sultan Musa Rıza

Bektaş-ı Veli kuddise sırrü’l-azîz kavlinde

kavlinde filan, Hubyâr Abdal Uryân Hızır’a

yüzü de Musa Rıza kavlinde yüzü İmam

eyvallah idüb Uryan Hızır Veysel Karani’ye

Hüseyin kavlinde yüzü de Şah Ali Abbas

eyvallah idüb Veysel Karanî Şeyh Şazelî’ye

[kavlinde on]altısı Mehdi-i Sahib-i Zaman

Şeyh Şazelî Şeyh Zervin’e Şeyh Zervin
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Şeyh Safi’ye Halil İbrahim Sultan’a Sultan

manası nedir manası budur ki yedi kat arş

Hatayî’ye Sultan Hatayî Sultan Süleyman’a

yedi kat kürs yedi kat levh yedi kat kalem

Şah Ali kavlinde

Yakub

yedi kat on iki imam yedi kat kırk makam

Nalband Dede’ye eyvallah idüb Nalband

otuz altı bin farz otuz altı bin sünnet yüzin ki

Dede Şeyh Mehmed Dede’ye eyvallah idüb

arşta yüzün ki kürste yüzün ki levh-i kalem-

Hüseyin Gazi Hüseyin Sultan Hüseyin Kadı

de yüzün ki on iki imam da yüzün ki kırk

Sultan’a Hüseyin Kadı Yaslı Kadı Sultan’a

makamda beş bini temennada beş bini tecel-

Lokman Kadı Lokman Kadı Sultan Ağuiçen

lada tecelladan temennaya elini yitürdin mi

Gazi’ye Ağuiçen Zeynel Abidin’e Zeynel

dört kapıdan içerü vardun mı yetmiş ikiden

Abidin İmam Sadık Musa Rıza’ya eyvallah

özünü seçdün mi kırk kapıdan içerü erkana

idüb Musa Rıza İmam Hüseyin Veli kavlinde

geçtün mi üç yüz altmış altı sancuya verdün

filan, Hasan Gazi Sultan Celil Yâh Sultan’a

mi kenduni üçyüz altmış altı sancuya ver-

eyvallah idüb Calil Yah Sultan İdriszâde’ye

dim kendumi yetmiş kantar incüleri boynu-

Altıkarışzâde Seyyid Ali’ye eyvallah idüb

ma aldım pirimin divanına yolluca durdum

filan,

Şeyh

Şeyh İbrahim Dede Karhun’a Dede Karhun
Garib Musa’ya Garib Musa Hızır Lala’ya o
kimse Şah Sultan Baba Mansur’a eyvallah
idüb Şeyh Ahmed Ahmed Dede’ye eyvallah
idüb Şeyh Ahmed Musa Rıza kavlinde filan,
Kuyaba Saçak Velioğlu’na eyvallah idüb
Gülbaba Sultan’a eyvallah idüb Selim Seyyid eyvallah idüb Selim Seyyid Sarı Saltuh’a
eyvallah idüb Sarı Saltuh Kul Himmet Pir

sanma canıma özüme kıydım neşteri verdim
bin lokmayı bir eyledim bin lokmayı aldım
seyr kazganında seyr eyledim o lokmanın
bin bir ismi var diye bilün mi ağzına alub o
lokmayı yiyebilün mi bin bir manası vardır
diyebilün mi Haydarî

Fatıma yardur

didiler Hatice Muhammed’e yardur didiler
inanmazsan Şeyh Sâfi’ye sor didiler.

Sultan Abdal Şah kavlinde filan, Koca Saç-

El-celî Hüve’l-fuâd Es-Seyyid Mehmed

lu Seyyid Baba’ya eyvallah idüb Seyyid

Halife bin Ali Abbas ve an evlâd-ı Ali

Baba Sultan Leşker’e Sultan Şah Dehman’a
eyvallah idüb Şah Dehman et-Takiyyü elHasanü’l-Askerî Mehdi-i Sahib-i Zeman
kavlinde filan,‘Alâ masiyeti tâlib-i şükrin
azabın alma sarf-ı nazar-ı talib birini bozar
isbatı Muhammedî’nin yolunda gezer yedi
alayın yedi saç kolu var sarb yerde asıludur
ibtida kapu teslim kapusudur bunun manası nedir budur manası budur ki katib üç
yüz altmış altı nokta tökmüş kitaba her nokta Dedenin bir iki nokta çıkar kitaba bunun
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[Mühür] Es-Seyyid Mehmed bin Ali
Abbas
Seyyid Saadet evlad-ı Resul-i Abdullah
Kerbela çölünde Bingazi şehrinde Şah
Ali Abbas oğlu Şah …? Yusuf urma sinesine? çıkmışdır her kim bu sancağına şek getürse mutlak kâfir olur.
Şah Çelebi Abbas evlâdı şâh-ı Kadirî
Sultan Veli Efendi
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Sene 1155 [1742-1743]
Her kim bu isimlere şek getirirse kâfir olur
Merkad-i Musa Rıza Merkadi bu defa ziyaret eden yüz bin hac ziyaret etmiş gibidir
Merkad-i iyâl-i Hüseyin Merkadi bu defa ziyaret eden yüz bin hac ziyaret etmiş gibidir

İrşâd İcâzetnâmesinin Semantik ve
Sembolik Tahlili
İcazetname; Alevî dergâh ve ocaklarında hizmetlerinin düzgün bir şekilde yapılması için dedenin taliplerini irşatla görevlendirdiğini gösterir belgedir.32

Merkad-i Şah Süleyman Merkadi bu defa zi-

Alevî dedelerinin Ehl-i Beyt’e men-

yaret eden yüz bin hac ziyaret etmiş gibidir

sup oldukları iddialarını desteklemek için

Merkad-i Halil İbrahim Merkadi bu defa ziyaret eden yüz bin hac ziyaret etmiş gibidir
Merhad-i Pir Sultan Merkadi bu defa ziyaret
eden yüz bin hac ziyaret etmiş gibidir

sundukları şecerelerin büyük çoğunluğunun Baba Mansur, Üryan Hızır ve Hıdır
Abdal gibi Alevîlerce kutsal kabul edilen
“ocak uluları”nın soyuna mensubiyeti gösteren icâzetnâme tarzında belgeler olduğu

Merkad-i Zemzehi?Şerif Merkadi bu defa zi-

anlaşılmaktadır.33 Başta Hacı Bektaş Veli ol-

yaret eden yüz bin hac ziyaret etmiş gibidir

mak üzere bazı tarikat şeyhleri ve ocak bü-

Merkad-i Haydar Merkadi bu defa ziyaret

yükleri için düzenlenen irşâd icâzetnâmeleri

eden yüz bin hac ziyaret etmiş gibidir

halk nazarında zamanla “seyyidlik şeceresi”

Merkad-i Şah İsmail Merkadi bu defa ziyaret eden yüz bin hac ziyaret etmiş gibidir
Merkad-i Şah İbrahim Merkadi bu defa ziyaret eden yüz bin hac ziyaret etmiş gibidir
Şah Sultan Hatayi Muhammed Mehdi
Aliyyü’l-Murtaza
Şah Zeynelabidin? Merkadi bu defa ziyaret
eden yüz bin hac ziyaret etmiş gibidir
Merkad-i Musa Kazım Merkadi bu defa ziyaret eden yüz bin hac ziyaret etmiş gibidir
Hitâma erdi.

hâline dönüşmüştür (Yaman, 2001: 415; Altıntaş, 2005: 104).
32 H.Dursun Gümüşoğlu, “Bir Çelebi İcazetnamesi”
http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/ui/
dergiler/59_20130103174040.pdf.; Nejat Birdoğan,
Anadolu ve Balkanlar’da Alevi Yerleşmesi OcaklarDedeler-Soyağaçlar, İstanbul, Mozaik Yayınları, 1995,
s.263.
33 Alevî dedesinin Ehl-i Beyt’e mensup olduğunun
delili olarak sunduğu şecere için bkz. Rençber, a.g.t.,
s. 273. Rençber şecerenin altına şu ifadeyi yazarak
belgeyi vermiştir: “Elifli Köyü, İmam Hüseyin Kazım
Ocağı’na Bağlı Dede Mahmut Dolaş’ın Soy Şeceresi:
Ehl-i Beyt olduklarının delili.” Rençber bu ifadelerle belgeyi kullansa da bu şecerenin Osmanlı devleti
Nakîbü’l-Eşrâflarının verdiği siyâdet hüccetlerine uymadığı açıktır.
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İcazetnamenin Dil Özellikleri:
1155 tarihli İcazetname, o dönemin
Türkçesi ve lehçesinin özellikleri ile ilgili
ipuçları vermektedir. Örnek olarak;
“…Urum körpesi…” Rum körpesinin o
dönem ve bölgedeki telaffuzudur.

Kul Himmet, Koca Saçlu Seyyid Baba, Sultan Leşker; diğer özel isimler: Hacı Bektaş-ı
Veli, Musa Rıza, İmam Hüseyin, Şah Ali Abbas, Mehdi-i Sahib-i Emin, Mehmed Dede
Sultan, Haydarî Sultan, Kalkancızâde, Güvenci Abdal, Kâimoğlu, Bender Fakıoğlu,
Şahinoğlu, Yağmuroğlu, Sarı Sırrısa, Bozoğ-

“….biz de Muhammed salavat ve-

lan, Kara Pirbat, Pir Şahlı, Sarı Sultan, Pirî

rüb…”, “…katib üç yüz altmış altı nokta

Sultan Ali Abbas, Eyüb Sultan Seyyid Bilal,

tökmüş….”, “…kırk makamda beş bini te-

Altunbih Dede, Ahi Baba Sultan, Ak Koca

mennada beş bini tecellada tecelladan te-

Sultan, Ak Koca, Ali Baba Sultan, Şah Ali

mennaya elini yitürdin mi dört kapıdan içe-

Abbas, Seyyid Ali Kızıl Deli, Kızıl Bâl Deli,

rü vardun mı yetmiş ikiden özünü seçdün

Mürsel Mansur Baba, Hamid Baba, Sarı Baba

mi kırk kapıdan içerü erkana geçtün mi üç

Sultan, Baba Munzur Sultan, Melik Gazi

yüz altmış altı sancuya verdün mi kenduni

Sultan, Dur Mansur Sultan, İbrahim Sultan,

üçyüz altmış altı sancuya verdim kendu-

Gözü Kızıl Sultan, Musa Rıza, Hubyâr Ab-

mi….”, “…..o lokmanın bin bir ismi var diye

dal, Uryan Hızır, Veysel Karanî, Şeyh Şazelî,

bilün mi ağzına alub o lokmayı yiyebilün

Şeyh Zervin, Şeyh Safi, Halil İbrahim Sultan,

mi bin bir manası vardır diyebilün mi….”,
“….Haydarî Fatıma yardur didiler Hadice
Muhammed’e yardur didiler inanmazsan
Şeyh Sâfi’ye sor didiler.”

İcazetnamedeki Tarihî Kişiler ve
Özel Adlar:
Ehl-i Beyt’e mensup olanlar: Hz. Muhammed Mustafa ve Hz. Ali Haydar, Hz.
Fatıma, Hz. Hatice; dört büyük melek Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail; kendilerine ki-

Sultan Hatayî, Sultan Süleyman, Şah Ali,
Şeyh Yakub, Nalband Dede, Şeyh Mehmed
Dede, Hüseyin Gazi Hüseyin Sultan, Hüseyin Kadı Sultan, Yaslı Kadı Sultan, Lokman
Kadı, Sultan Ağuiçen Gazi, Zeynel Abidin,
İmam Sadık Musa Rıza, İmam Hüseyin
Veli, Hasan Gazi Sultan, Celil Yâh Sultan,
İdriszâde, Altıkarışzâde Seyyid Ali, Şeyh
İbrahim, Dede Karhun, Garib Musa, Hızır
Lala, Şah Sultan Baba Mansur, Şeyh Ahmed

tap gönderilen peygamberler ve kitapları:

Dede, Şeyh Ahmed Musa Rıza, Kuyaba Sa-

Hz. Îsa’ya İncil, Hz. Musa’ya Tevrat, Hz.

çak Velioğlu, Gülbaba Sultan, Selim Seyyid,

Davud’a Zebur, Hz. Muhammed’e Kur’ân;

Sarı Saltuh, Kul Himmet Pir Sultan Abdal

Alevî-Bektaşî büyükleri: Şah Firaz [Safi-

Şah, Koca Saçlu Seyyid Baba, Leşker Sultan,

yüddin Erdebili’nin atası olan Zerrin-külâh

Şah Dehman, Şeyh Sâfi; Gayb Erenleri: Kırk-

Firuz Şah olmalıdır.] (Yaman, 1994: 13-18),

lar, Abdallar, Hızır.
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İcazetnamedeki Ayetler
İcâzetnâmede Besmeleden sonra yazılmış olan “Nasrun minallâh ve fethun karib ve beşşiri’l-mü’minîne” Saff Suresi’nin
61/13. ayeti olan bu ayet-i kerime Hz.
Ali’nin kılıcının üzerinde, Barbaros Hayreddin Paşa’nın sancağında da yazılıdır.
Mürşid durumundaki dede ve babalara, bağlı bulundukları dergâh tarafından
verilen ve irşad için yetkilendirildiklerini
gösteren icâzetnâmelerin hemen hemen tamamının baş tarafında “Nasrun minellâhi
ve fethun karîb ve beşşiri’l-mü’minîn” (Saff,
61/13) ayetinin ve “Ya Allah, Ya Muhammed Ya Ali”34 ifadelerinin bulunması bu üç
ismi dilde ve gönülde bir arada tutmak amacıyla yazılmıştır. Bu icâzetnâmelerle Allah,
Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisini kalplerine yerleştiren kanaat önderleri kalelerin fethinden önce gönüllerin fethine çalışmışlardır (Eğri, 2006: 216). Bu ayetin özellikle savaş esnasında okunduğu düşünüldüğünde
icâzetnâme sahiplerinin tıpkı Seyyid Battal
Gazi, Seyyid Hüseyin Gazi gibi birçok fetih
hareketine katıldığı düşünülmektedir.

İcazetnamede Kâinatın Yaratılışı
“Yer yoğiken gök yoğiken mürekkeb

atub bir sarı öküz üstüne binâ kurub arş yarılub Düldül çıkub Muhammed Mustafa’nın
parmağına basub altı dirhem kanı saçub parmağının kanından yeşil otlar gerüb ol vakt
nurunu görüb nuruna salavat verdi biz de
Muhammed salavat verüb Allah nida edüb
a‘lâyım ednâyım ol vakt Allah’dan [nidâ
edüb]….”35

İcazetnamede Ehl-i Beyt Sevgisi
İcazetnameye Besmele ve Ayet-i kerimeden sonra“yâ Muhammed yâ Ali” isimleri
35 Bkz. Erdoğan Aydın, “Kimlik Mücadelesinde Alevilik”, http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/alevi-sirri2790. Bkz. Seyfi Cengiz, 2010,
ayrıca
http://halibaba.blogspot.com/2010/07/
zerdustluk-manicilik-alevilik-ve-dersim.html. Bu hususta Alevî ozan ve dedelerinin görüşleri şu şekildedir:
Pir Sultan Abdal:
Yer yoğiken, gök yoğiken varolan
Arş yüzünde kandildeki nur olan
Gahi merkez olup gahi yer olan
Ali’dir ki şah-ı merdan Ali’dir
Genç Abdal:
Yoğ iken yerle gökler ezelden
Kudret kandilinde pünhan Alidir
Kün deyince bezm-i elestten evvel
Alemi var eden sultan Ali’dir.
Kul Himmet:

ezilmeden kalem düzülmeden cihan bo-

Muhammed Selman’a gel dedi geldi

zulmadan ism-i a‘zâm ve ândan halk olub

Aleme bir nurdur balkıdı doğdu

bin du‘â ile göğe ağan kandilde nûr olub çâl
pâre hututı kırk pâre yarulub deyüb kazma
34 Bkz., Celal Abbas İcâzetnâmesi; ayrıca bkz., Osman
Eğri, Alevî Kaynakların Neşri, Türkiye I. Dini Yayınlar Kongresi, DİB Yay., Ankara, 2004, s.116.

Selman’ın çiğninde Ali’yi gördü
Dev Muhammed hırkasına dolundu
Dev de Muhammed’e söyler pusudan:
İşte bu oğlandı bana iş eden
Yerde insan gökde melek yoğiken
Duyar idim çok dev başın keserdi
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ile devam edilmiş ve son olarak da “Haydarî

Hızırname’de ise bu esaslar: “…Şeyh

Fatıma yardur didiler Hatice Muhammed’e

Safi hazretleri yüz sürüp, İmam Cafer haz-

yardur didiler” şeklinde Ehl-i Beyt zikredi-

retlerine ziyaret edip eline ve ayağına yüz

lerek bitirilmiştir.

sürüp ah u feryad edip ağladı. Ol zaman

Nazım dilinde telaffuz edilen Allah, Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisi, sanatta da lale
ve gül motifleriyle gözden gönüle akan ilâhî
esintilere neden olmuştur. Ebru sanatında
Allah’ın sembolü lale, Hz. Muhammed’in
sembolü ise güldür. Bu motiflerin hemen
altındaki iki gül Hz. Ali ve Hz. Fatıma’yı
temsil eder. Açılmamış iki gonca gül ise Hz.
Hasan ve Hz. Hüseyin’e duyulan muhabbetin sanata yansımasıdır.36

bu ayet indi: İnnallâhe ve melâiketihî ve
kütübihî ve rusulih, dedi.” şeklinde ifade
edilmektedir (Seyyid Alizâde Hasan b. Müslim, 2007: 124).

2. A‘lâ ve Ednâ
Metindeki “….Allah nida edüb a‘lâyım
ednâyım ol vakt Allah’dan nida edüb…” insanın ve kâinatın çift kutupluluğunu anlatan ve Alevî-Bektaşî kültüründe dû yani iki
sayısıyla simgelenen bu ifade, Alevî-Bektaşî

İcazetnamedeki Ehl-i Beyt vurgusuna

geleneğindeki tüm erkan ve ritüellerini an-

baktığımızda bunun bir gönül işi, sevginin

latan Hızırname’de ise şu şekilde geçmek-

ve muhabbetin tezahürü olduğu görülmek-

tedir: “….Sofuların kimi de nefsi için gelir

tedir.

şaşar. Sofu az bulunur cemde baş yoldaşı.
Sofu kimi alâ, kimi ednâ. Kimi iyi, kimi kötü,

İcazetnamede Alevîliğin Temel
İnanç Yapısı ve Değerleriyle İlgili
Terimler ve Öncü Şahsiyetler
1. Amentübillah
İcazetnamede geçen “…Ol vakt Allah şerikin yoktur şerikin birliğine delilim üç üçte
delilim budur ki birisi aklen birisi naklen
aklen delilim budur ki “Kulhüvallahüehad”
naklen delilim budur ki “Âmentübillah” yakinen delilim budur ki “ve melaiketihi ve
kütübihi”….” ifadeleri Alevî-Bektaşî inancındaki temel iman esaslarını açıklamaktadır.
36 (Eğri, a.g.m., s.215).
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kimi yalan, kimi gerçek. Perverd-gârdır onlara, cümlenin işi secdedir dürr-i meknûn.
Hem sofu oldur ki halin bile. Günahını cemde alakoya. Aslı ile dört kapıyı hak bile. Mürebbi musahibe yete. Özü mürşid ola gelse
gerektir. Mahdır dürr-i meknûn….” (Seyyid
Alizâde Hasan b. Müslim, 2007: 44-47).

3. Salavât Vermek
Hz. Muhammed’e salavât getirmek, o
dönemin lehçe ve söylemiyle salavât vermektir.

4. Eyvallah Etmek
Eyvallah kapısına girmek: Arakiye giyen kişi önce Hacı Bektaş’taki Hanbağı ve

2016 / Yıl: 6 Sayı: 11

sonra Dedebağı’nda bir süre hizmet eder,

derler. Sen de ki; dinim belimde kemerbes-

bu dervişlik andına hazırlıktır. Bu hizmete

timdir, de. Andan pirine, üstadına çok rah-

başladığında ona “Eyvallah kapısına girdi.”

met okurlar, bilirler ki kâmilsin…” şeklinde

denir (Günşen, 2007: 334).

ifade edilmektedir (Seyyid Alizâde Hasan b.

5. El ele, el Hakk’a
El ele, el Hakk’a; “Talibin temiz gönlüne

Müslim, 2007: 308).

6. Lokma

pirin elinden, eteğinden tutarak biat etmesini

“Alevîlik-Bektaşîlikte hamur veya lok-

simgeler. Çünkü pirin eli Hz. Muhammed’in

ma hamuru cem ayini veya muhabbet adı

eli, onun eli ise Fetih Suresi 10. ayeti gereği

verilen toplantıların öncesi ve sonrasında

Allah’ın eli demektir” (Günşen, 2007: 333).

topluca yenilen yemek anlamında kullanıl-

Ocakzade dedeler arasında icâzetnâmede
de belirtildiği gibi “el ele el hakka” anlayışıyla ifâde edilen “Mürşid-Pir Rehber” şeklinde bir görev bölümüne gidildiği görülür.
Taliplerin hizmetlerini görmek üzere Ocakzade dedeler böyle bir iç hiyerarşik yapılanma oluşturmuşlardır. Rehber Pîr’e, Pîr ise
Mürşîd’e bağlıdır. Talipler dedeler tarafından denetlenirken dedeler de bir üst makam
olarak bağlı oldukları dedelerce kontrol altındadırlar (Yaman, 2012: 24).

maktadır” (Günşen, 2007:339). Tekkelerde
yemeğe ‘lokma’ denir. Çünkü o Allah’ın bir
rızkıdır, yiyip yiyemeyeceğin meçhuldür.
Yemek denildiğinde ona yenilecek şey diye,
lokma denildiğinde ise rızık diye bakılır.
Her köyde cem törenlerinde görev alan
bir kadıncık ana bulunur. Kadıncık ananın
görevi, cem törenlerinde sır suyu dağıtmak,
lokma pişirmektir. Yanında yemek pişirmeyi bilen, işinin erbâb-ı bir erkek yardımcısı
bulunur. Kadıncık anada aranılacak vasıflar:
Haram yememiş, kimseyi kırmamış, dürüst,

Hızırname’de ise bu durum, “…dört

ailesine bağlı büyüklere saygılı ve küçükleri

kapıda kırk makamda, on iki farz-ı kifaye-

seven, musahipli, dedenin ifadesiyle 4 kapılı

de tamamsın, derler. De ki: el ele, el Hakk’a

(şeriat, tarikat, marifet ve hakikat basamak-

dedi. Anlar haber alırlar. Andan sana derler

larını geçen) kişi olmalıdır.37

ki; Allah nice bilirsin? Sen de ki; Allah birdir, Resûl haktır, de. Andan sana nurdan tac

7. Neşter Vurmak

getirirler, vurunma. Andan sana derler ki;

Neşter vurmak; Miraclama’da da ifade

Niye vurunmazsın, ya kul? derler. Sen dahi

edildiği gibi Kırklar için birlik ve beraberliği

de ki; İkrarım başında nurdan tacımdır, de.

simgeler. Miraclama, Kırklar semahının ön

Badehû eğnine nurdan hulle getirirler, giy-

safhasıdır yani kırklar arasında geçen kırk-

me. Niye giymezsiz, ya kul? derler. İmanım
eğnimde hulledir, de. Andan kemerbest getirirler, kuşanma. Niye kuşanmazsın ya kul?

37 İbrahim Arslanoğlu, “Alevilikte Temel İnanç Unsurları ve Pratikler”, http://hbvdergisi.gazi.edu.tr/
index.php/TKHBVD/article/viewFile/453/444.
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lar söylencesinin ön aşaması Miraclama söylencesidir. Miraclama; Hz. Muhammed’in
miraca gidişi, Kırklar meclisine ulaşması,
üzümü ezip kırklara dağıtması ve kırklarla
beraber semah etmesidir (Dedekargınoğlu,
2011: 389).

8. Üç Yüz Altmış Altı Farz-ı Kifâye
Metinde geçen; “….farz-ı kifâye budur
üç yüz altmışaltı farz-ı kifaye budur, ellisi el-Hâc Bektaş-ı Veli kuddise sırrü’l-azîz
kavlinde, yüzü de Musa Rıza kavlinde,
yüzü İmam Hüseyin kavlinde, yüzü de Şah

Kırk sayısının birçok kültürde mistik

Ali Abbas kavlinde on altısı Mehdi-i Sahib-i

anlamları vardır. Bu mistik anlayışın de-

Zaman….” ifadesine benzer bir anlatım

vam etmesinde Alevîlik inancındaki “Kırk-

Hızırname’de şu şekilde geçmektedir: “…

lar Söylencesi”nin de büyük rolü vardır.

Ya Şeyh, sana dediğim farzını farz-ı kifâye.

Kırk evin kedisi, kırk kapının ipini çekmek,

Farz-ı kifaye demeden o çıkar ki evvel mü-

kırk öküzle bir mağarada mı kaldı, kırk

rebbi ile can câna oldukta on iki imamın buy-

parasız, kırk tarakta bezi olmak, kırk yılın

ruğu yerine gelir. Farz-ı kifâye diye on iki

başı (Güvenç, 2009: 86), kırklara karışmak,

imama derler, tâlib o çıkar ki farz-ı kifâyede

kırklanmak, kırkı çıkmak, kırk dereden

yazılır ya Şeyh, dedi. Ol on iki farzlara sâkî

kırk su getirmek, kılı kırk yarmak, bir fin-

derler. Sâkî o çıkar ki tâlib üç türlüdür de-

can kahvenin kırk yıl hatırı vardır, kırk bir

mek çıkar. Andan ne çıkar dersen pîre can

kere maşallah, kırk yıllık, kırk yılda bir gibi

veren tâlib farz-ı kifâyeye girer. Ol tâlibe

ifadeler Türkçe’de çok sık kullanılan deyim

arş-ı Aliyyü’r-Rahman derler, pîre dahi mal

ve atasözleridir. Kırklar Söylencesi ise Hz.

veren tâlibdir. Ol tâlibe alâ derler. Biri ge-

Muhammed’in Cebrail tarafından Miraca çıkarıldığı esnada karşılaştığı Kırklar ile
sohbeti ihtiva etmektedir (Vaktidolu, 2004:
14-15; Yaman, 2003: 11-12; Dönmez, 2010:
193).38

lir, ikrar verip evliyanın yoluna ne can verir
ve ne mal verir; ona kör it derler ya Şeyh,
dedi…” (Seyyid Alizâde Hasan b. Müslim,
2007: 132).

9. Kızıl Deli Kurbanı
Kızıl Deli Kurbanı genelde Mayıs ayla-

38 Cümleden ulu yolumuz
Eldedir külli varımız
Birimize neşter vursan

rında kesilen bir kurban olsa da her zaman
yapılabilmektedir .39

10. Hubyâr Semahı

Bir yere akar kanımız
Banu Mustan neşter vurmayı şu şekilde anlatmıştır: “…
Kırklar büyüğümüz de büyük, küçüğümüz de büyük; birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için der. Kırklardan biri olan
Ali, kırkların bir bütün olduğunu ispat edebilmek için koluna neşter vurur, Ali ile birlikte otuz dokuzununda kolu
kanar.” Bkz., Dönmez, a.g.m., s.193.
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Cemdeki en önemli ritüellerden biri de
semahtır. Semaha başlanmadan önce sema39 İbrahim Arslanoğlu, “Alevilikte temel inanç unsurları ve pratikler”, http://www.hbvdergisi.gazi.edu.
tr/ui/dergiler/20-33-134.pdf.
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ha kalkacak hanımlar, bellerine kemerbest

12. Teslim Kapısı, Teslim Olma,

bağlarlar. Semah bir ibadet sayıldığı için

Teslim Taşı

aralarında mutlaka bir erkeğin bulunması
gerekir. Bu ise meleklerin Hz. Adem’e secde
etmesini simgeler (Arslanoğlu, 1998: 30).
Belli başlı Semahlar şunlardır: Kırklar,
Kırat, Turnalar, Dergâh, Demgeldi, Koyun
Baba, Garipler (Sümer, 1997: 388) Gönüller,
Ali Yar, Hub Yar, Ali Nur, Çark Nur (Er,
1999: 102).

11. Veysel Karani
Veysel Karani, on iki erkân ve on
yedi hizmette kahvecilerin piri olarak
nitelendirilmiştir.40 Kahve fincanları, cezve
ve tepsisi, kahve kavurma maşası mezar
taşlarına dahi hakk edilmiştir (Arslan, 2011:
257-284). Adalet ve cesareti simgeleyen, Hz.
Muhammed tarafından Hz. Ali’ye hediye
edilen Zülfikar adlı kılıcın (Çoruhlu, 1997:
65) mezar taşlarına işlenmesi (Arslan; Uysal,
2010: 43), Alevî-Bektaşî inancına sahip kişilerin evlerinde Hz. Ali ve Veysel Karani’ye
yazılmış şiirlerin resmedildiği kılıç taşıyan
deve motifli hat tablolorını asmaları, hatta
mezar taşlarını dahi deve heykel mezar taşı
şeklinde yapmaları (Sili, 1998: 191-194); insanların inançlarının hayatlarına hangi bo-

Alevî inancında yeminlerin ayrı bir yeri
vardır. En önemli yeminlerden birisi olan ikrar yemini; biat etmek, Allah’a inanıp iman
etmek ve emirlerine, gösterdiği yola sadık
kalacağına söz vermektir (Tur, 2002: 451).
Biat, bir talibin, biat töreniyle bir mürşide
teslim olmasıdır (Korkmaz, 2002: 82). Namaz esnasında secde ettikleri taşa “mühre”
ya da “teslim taşı” derler. Teslim taşı, derviş
ve muhiblere baba tarafından tekbirle teslim
edilen, bir iple boynuna bağlanan ve göğüs
hizasında taşınan, Bektaşîliği dışa vuran, on
iki köşeli ve her köşesi, on iki imamdan birini temsil eden yassı olarak yapılan taştır
(Korkmaz, 2002: 436). Hacı Bektaş Veli’ye
bağlılığı ifade eden on iki köşeli teslim taşı
Bektaşî mezar taşlarına da hakk edilmiştir.41

13. 12 Erkan ve 17 Hizmet Sahipleri
Cem törenlerinde hizmet sahibinin isimleri ve görevleri şöyledir: 42
Dede: Dergâhtaki töreni yöneten ve duayı yapan kişidir. Dede Hz. Muhammed’i
temsil etmektedir.

yutlarda yansıdığının en önemli göstergesidir.
Alevî-Bektaşî inancında devenin önemli bir yeri bulunmaktadır. İnançlarına göre
Hz. Ali tabutunu kendisi götürmüştür. Deveyi çeken de devenin üzerindeki de aslında
Hz. Ali’dir (Erseven, 2008: 595-633).
40 Arslanoğlu, a.g.m. (pdf)

41 Sedat Bayrakal, “Ölümsüzlüğe Uzanan Taşlar:
Hacı Bektaş Veli Külliyesi Haziresindeki Mezar
Taşları”,
http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/ui/
dergiler/59_20110818114436.pdf, s.56,62.
42 Cem törenlerinde hizmet sahibinin isimleri ve
görevleri İbrahim Arslanoğlu’nun “Alevilikte temel
inanç unsurları ve pratikler”, isimli makalesinden
alınmıştır. Bkz. http://hbvdergisi.gazi.edu.tr/index.
php/TKHBVD/article/viewFile/453/444.
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Zâkir: Törende saz çalan kişidir. Bu görevin piri Hz. Hasan’dır.

Bu erkânlar dışında meydan sofrasında
görev yapanlar:

Sakkacı: Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit olması sırasında gözyaşlarını temsil eden
ve suyu orada bulunanlara içiren kişidir. Bu
görevin piri Hz. Hüseyin’dir.

Kahveci ve Çaycı: Tören esnasında cemaate çay pişirip dağıtan kişidir. Bu hizmetin piri, Veysel Karani’dir.

Delilci: Meydan sofrasının aydınlatmasını yapan kişidir. Bu hizmetin piri İmam
Zeynelabidin’dir.
Karakazan (Lokmacı): Kesilen kurbanları mutfakta pişiren kişidir. Bu görevin piri,
İmam Nakî’dir.
Erkancı: Cem töreninde erkânı yürüten
dededir.
Gözcü: Dededen sonra törende en yetkili kişidir. Törende düzeni sağlar. Bu hizmetin piri, İmam Musa Kazım’dır.
Tığcı: Kurbanları kesen kişidir. Bu hizmet Hz. İbrahim’den kalmıştır.
Yürekçi: Kurbanlar kesildikten sonra
bunları pişirip dağıtan kişidir. Bu hizmetin
piri, Muhammed Tâki’dir.
Niyazcı: Cem törenlerinde çerezleri cemaate dağıtan kişidir.
Pabuççu: Meydan sofrasına gelenlerin
ayakkabılarını düzenleyen kişidir. Bu hizmetin piri, İmam Hasan el-Askeri’dir.
Haberci: Cem töreninin yapılacağını
köy sakinlerine haber veren kişidir. Bu hizmetin piri, İmam Muhammed Bakır’dır.
Kişinin sayılan bu hizmetlerde görev
alabilmesi için musahip olması gerekir.
Bunlara aynı zamanda ‘evlâd-ı Resûl’ hizmeti denir.
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Carıcı (Süpürgeci): Kırklar meydanını
sembolik olarak süpüren kişidir. Bu hizmet,
Hz. Seyyid el-Faraş’tan kalmıştır.
El Suyu: Kur’ân okunmadan önce abdest niyetine dede ve falakadakilerin ellerini yıkatan görevlidir. Bu hizmetin piri,
Selmân-ı Pak’tır.
Seccâdeci: Halkada dara duranların
oturdukları seccadeleri seren ve kaldıran
kişidir. Bu hizmetin pirleri; Şit peygamber,
Hz. Fatıma ve Cebrail’dir.
Ocakçı (Gürgürcü): Ocağı yakan kişidir.
Bu hizmetin piri, Ammar bin Yasir’dir.

14. On İki İmam
On İki İmamın kaç yaşında vefat ettiği, kimlerin kendisini şehit ettiği ve nerede
medfûn oldukları Hızırname’de şöyle ifade edilir (Seyyid Alizâde Hasan b. Müslim,
2007: 691-696):
“On iki imamı bildirir. Yani her İmam
kaç yaşında vefat etti ve kimler şehit etti, nerede yatar, onu bildirir: Evvel Hazret-i Resûl
sallalahu aleyhi ve selleme kırk yaşında nübüvvet geldi. Altmış üç yaşında vefat etti,
Medine’de yatar. Hazret-i Ali b. Ebi Talib
beş yıl Kufe şehrinde imamlık etti. Ol dahi
altmış üç yaşında vefat etti. Kufe mescidinde İbn-i Mülcem şehid etti. Necef’te yatar.
Hazret-i İmam Hasan altı ay imamlık eyle-
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di, kırk yedi yaşında vefat etti. İbn-i Asber
kızı avradı idi. Muaviye meşveretiyle ağu
verdi. Andan şehid oldu. Ol dahi Medine’de
yatar. İmam Hüseyin dahi ol yıllarda birkaç
yıl imamlık eyledi. Elli beş yaşında vefat
etti. Şimr-i lâin şehid etti. Kerbela’da yatar.
İmam Zeynelabidin yirmi iki yıl imamlık eyledi. Kırk bir yaşında vefat etti. Mervan oğlu
Velid şehid etti. Medine’de yatar. İmam
Muhammed Bâkır on sekiz yıl imamlık etti.
Kırk dokuz yaşında vefat etti. Abdülmelik oğlu Hişam şehid etti. Medine’de yatar.
İmam Cafer-i Sâdık otuz dört yıl imamlık
eyledi. Altmış beş yaşında vefat etti. Mansur, Kufe’de şehid etti. Medine’de yatar.
İmam Musa Kazım beş yıl imamlık eyledi.
Elli beş yaşında vefat etti. Hadûd elinden
şehid oldu. İmam Musa Rıza yirmi iki yıl
imamlık eyledi. Elli beş yaşında vefat etti.
Meymun şehid etti. Horasan’da yatar. Muhammed Taki yedi yıl imamlık eyledi. Yirmi beş yaşında vefat etti. Müstakim şehid
etti. Bağdad’da yatar. Ali en-Naki otuz üç
yıl imamlık etti. Elli dört yaşında vefat etti.
Muhsin şehid etti. Samarra’da yatar. Hasan
el-Askeri altı yıl imamlık yaptı. Yirmi sekiz
yaşında vefat etti. Samarra’da yatar. Muhammed Mehdiyyü’z-zaman Şaban ayının
evveli gâib oldu Samarra’da.”

15. 4 Kapı, 40 Makam
Ahlâk ilkeleri, dinin en önemli köşe taşlarıdır. Alevîliğin de kendisine ait güçlü bir
ahlâk sistemi vardır. Bu hususta Dört Kapı
ve Kırk Makam ile Üç Sünnet, Yedi Farz
şeklinde formülleştirilen temel ahlâk prensipleri karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, “Yol
cümleden uludur”, “Eline, diline, beline sahip olmak” şeklindeki ilkeler yüzyıllardır

Alevîliğin temel ahlâk prensipleri olarak nesilden nesile aktarılmaktadır.43
Hızırname’de ise 12 farz ve her farza
mukabil bir şefaatten bahsedilir ve bu farzları yerine getirmeyenin Muhammed Mus43 Yaman, “Geçmişten Günümüze Alevi Ocaklarında Değişime Dair Sosyo-Antropolojik Gözlemler”,
http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/ui/
dergiler/63_20130104115912.pdf, s. 26; Bkz. Harun Yıldız, a.g.t., s.150-157. Harun Yıldız, 4 Kapı 40 Makamı şu
şekilde açıklamıştır:
İlk kapı; şeriat kapısıdır, on makamdan oluşur. Bu makamlar; iman etmek, ilim öğrenmek, ibadet etmek, helal kazanç elde etmek, haram olan şeylerden kaçınmak,
kişinin hayız ve nifas durumunda olan eşine yaklaşmaması, şeriat evine girmek, insanlara şefkatli olmak,
temiz giyinmek, temiz şeylerden yiyip içmek, iyilik
yapmaktır. İkinci kapı; tarikat kapısıdır. Bu kapı da on
makamdan oluşur; bir mürşitten el alıp tevbe etmek, talip olmak, dünya nimetlerine bağlanmamak, sabırlı olmak, insanlara saygılı olmak, korku, umut kesmemek,
hidayet üzere olmak, insanlar içinde uyumlu olmak,
aşk, şevk ve sefadır. Üçüncü kapı; mafiret kapısıdır, on
makamdan oluşur. Bu makamlar; edep, heybet, sabır,
kanaatkâr olma, utanmak, cömert olma, ilim, Allah’a
teslim olma, marifet ve kendi özünü bilmektir. Dördüncü kapı ise hakikat kapısıdır, on makamdan oluşur. Bu makamlar; toprak olmak, tevazu sahibi olmak,
hiçbir şeyi hor görmemek, eline, diline ve beline sahip
olmak, emniyet, tevekkül, sohbet, sır, rıza, tefekkür ve
Allah sevgisini yürekten çıkarmamaktır. Şeriat kapısı
gemiye, tarikat kapısı ise denize benzetilir. Marifet ise
o gemiyi yüzdürmedededir. Dört kapı, Allah’a iman
etmekten başlayarak sonunda Allah’a ulaşan insanın
manevî yolculuğudur. Üç sünneti yedi farz ise İmam
Cafer-i Sâdık’ın buyruğunda yer alan, mutlaka yerine
getirilmesi gerektiğine inanılan temel ahlak ilkeleridir.
1. Sünnet: Allah’ın sünneti; Allah’ı birbilmek ve emirlerini yerine getirmek, 2. Sünnet: Peygamberin sünneti;
Peygambere iman edip, on iki imamın mürşidi olarak
onu görmek, 3. Sünnet: Evliya sünneti; türab olmak
yani alçakgönüllü olmaktır. Yedi farz ise; sır saklamak,
candan geçmek ama Haktan geçmemek, tevbe etmek,
sürekli birlik içinde olmak, mürebbisine itaat etmek,
kuşak kuşanmak, musahip tutmaktır.
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tafa, Aliyyü’l-Murtaza, Şah Hasan Hulk-ı
Rıza, İmam Hüseyin Veli, Zeynelabidin,
Muhammed Bâkır, İmam Cafer, Musa Ka-

16. Tecellâ-Temennâ
Tecellâ; ilâhî kudretin meydana çıkma-

zım, Ali Musa Rıza, Muhammed Tâki, Ali

sı, Allah’ın lütfuna erme, temennâ ise; saygı

Nakî ve Mehdi-i Sâhib-i Zaman’dan şefa-

ile eğilmektir. Bu terimlerin Alevîlikte kar-

at beklememesi gerektiği belirtilir (Seyyid

şılığı ise dedenin huzurunda dara duran bir

Alizâde Hasan b. Müslim, 2007: 96-111).

talip, dededen dua alır ve sonra dede darda-

Post sahibinin Dört kapı kırk makamın

ki taliplere “Tecellâ, temennâ Hakk’a yazıla,

sırrına vakıf olması gerekir.44 Ballı Baba’ya

tecellanız temiz, yüzünüz ak ola. Tecellâ gö-

ait bir Bektaşî şiirinde:

ren cehennem ateşi görmeye” şeklinde dua

Muhammed Ali postunda oturan
Dört kapıyı kırk makamı bilmeli
Muhammed Ali’ye talibim diyen
Evvel farzı mürşidini bulmalı45

eder (Dedekargınoğlu, 2011: 383).

17. Alevî-Bektaşî Kültüründe
Sayıların Anlamları
İcâzetnâmede sayılarla birlikle farklı

44 Hüseyin Özcan, “Bektaşilikte Dört Kapı Kırk Makam”, http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/huseyin_ozcan_bektasilik_dort_kapi_kirk_makam.pdf.
45 Turgut Koca, Bektaşî Nefesleri ve Şairleri, İstanbul,
1984, s.25;
Malatyalı Sadık Baba,
Dört kapıyı kırk makamı yol eyler

ifadeler geçmektedir: kırk pâre, altı dirhem,
yetmiş iki buçuk millet, üç yüz altmışaltı
nokta, yedi kat arş, On İki İmam, Kırk Makam, bin dua, otuz altı bin farz, otuz altı bin
sünnet, üç yüz altmışaltı sancı, yetmiş kan-

On yedi erkânı küllü hal eyler

tar inci, yedi saç kolu, yedi kat kürs, yedi

Üç sünneti yedi farzı dal eyler

kat arş, yedi kat levh, yedi kat kalem. Bu ve

Muhabbet bahrinde ummanı söyler. Bkz., İsmail Özmen, Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi, Ankara, 1995,
c.3, s.378;

benzer sayı ifadeleri Alevi-Bektaşi Şiirleri

Esiri Baba ise:
Gel talip dört kapı kırk makam sende

Antolojisi’nde de geçmektedir:
İlhami:

Irak gezme yakın gözle cânanı

Üçler dû âlemde birliğe yetti

Arayıp maksudun bulasın tende

Beşler de anların dâmenin tuttu

Vücudun şehrinde gözet mihmanı. Bkz., Özmen,
a.g.e., c. 4, s.450;
Pir Sultan Abdal:
Pir Sultan Abdal’ım eller men olur
Dört kapıdan bir gün birden yol olur
Dünyada ahiret doğru yol olur
Verdiğin ikrara durabilirsen. Bkz., İsmet Zeki Eyuboğlu, Alevî-Bektaşî Edebiyatı, İstanbul, 1992, s.163.
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Birlik lokmasını Yediler yuttu
Dâmeni pak olan Pirler de birdir
On dört masum-ı pâki on iki imam
On yedi kemerbest cümleri tamam”
(Gülçiçek, 2004: 789)
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Kul Budala:

diğini, kırmızı örtü evli olduğunu ifade eder

“Hak Muhammed Ali kurdu bu yolu

(Günşen, 2007: 346).

Dört kapı, kırk makam, on iki erkan
Ziya verir âleme balkıyan nuru
Dört kapı, kırk, makam, on iki erkan

Alevî inancına göre Hz. Muhammed,
torunları Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’in şehit
edileceklerini bilmektedir. Bir gün Cenâb-ı
Hak Cebrail’e emreder: “Biri yeşil, biri kırmı-

(Günşen, 2007: 790).

zı ve biri siyah üç don al, Hz. Muhammed’e

Alevî-Bektaşî ozanlarına ait bu şiirlerde

götür.” Cebrail bu donları Hz. Muhammed’e

geçen sayıların birer anlamı vardır ve sayılar

getirir. O, Cebrail’e bu donları niçin getirdi-

çoğu zaman inanç ve erkânı, onların değer

ğini sorar. Cebrail şöyle açıklar: “Şu yeşil

ve kültlerini sembolize etmek için kullanıl-

donu torunun Hasan zehirlenerek öldürüle-

mıştır (Günşen, 2007: 344-345).

ceği için şu kırmızı donu torunun Hüseyin
Kerbela’da kılıçla vurularak kanlar içinde

18. Şeyh Safi’ye Sormak

şehit olacağı için şu siyah donu da sen şim-

İcazetnamenin son kısmında “Şeyh

diden Kerbela’nın matemini tutman için gi-

Safi’ye sor” ifadesi yer almaktadır. Bunun sebebi ise icazetnamede geçen farz-ı
kifâye, lokma, kırk makam, on iki imam gibi
Alevîliğin temel erkân ve prensiplerinin,
Şeyh Safi buyruğunda, Şeyh Safi ve Şeyh
Sadreddin’in karşılıklı diyalogunda sorucevap şeklinde anlatılmış olmasıdır.46

İcazetnamedeki Renklerin
Anlamları

yeceksin” (Er, 1996: 45).

İcazetnamedeki Şekillerin/
Sembollerin Anlamları: Merkad,
Bayrak/Sancak ve Mühürler
İcazetnamenin alt, üst ve yan kısımlarında nüsha (muska) şeklinde47 daire içine
alınmış şekiller bulunmaktadır.48 Ayrıca
kırmızı çizgilerle çizilmiş ve On İki İmamın isimlerinin yazılı olduğu bölümler, her

Alevî-Bektaşî kültüründe kırmızı, yeşil

bir ibarenin üzerinde yazılı bulunan “mer-

ve siyah renklerinin özel anlamı vardır. Be-

kad” yani kabir ya da makam ifade eden,

yaz Hz. Muhammed’e, kırmızı Hz. Ali’ye ve
Hz. Hüseyin’e, açık yeşil ve sarı Hz. Hasan’a,
pembe ve yeşil Hz. Hüseyin’e, siyah Hz.
Fatıma’ya atfedilir. Alevi toplumunda yeşil
başörtüsü kadının Ehl-i Beyt soyundan gel46 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmet Taşğın, Şeyh Sâfi
Menakıbı ve Buyruklar, http://www.hbvdergisi.gazi.
edu.tr/ui/dergiler/33-441-458.pdf., s.1-17.

47 Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, Bir Ocağın
Soy Şeceresi,
http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/ui/dergiler/1917-32.pdf.
48 “Bir Ocağın Soy Şeceresi”, Gazi Üniversitesi Türk
Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Hacı
Bektaş Veli Araştırma Dergisi, VII/19, Güz, s. 17-31.
http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/ui/dergiler/1917-32.pdf; Kökel, a.g.t., 6 Nolu icazetname.
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kelimeden de anlaşılacağı üzere imamların

İcazetnamedeki “Her kim bu sancağına

“Her kim

şek getürse mutlak kâfir olur”, “Her kim bu

bu merkadi ziyaret ederse bin yüz Hac ziya-

isimlere şek getirirse kâfir olur.” gibi ifade-

ret etmiş gibidir.” ifadesinden yola çıkarak

lerle imamlara olan bağlılık ve sancaklara

Alevîlik inancında Hac ibadeti anlayışı şu

atfedilen değer oldukça önemlidir.

kabirlerini temsilen çizilmiştir.

49

şekilde olduğunu söyleyebiliriz: Tövbe istiğfar hâlinde bulunmak Kabeyi tavaf etmeye, heva ve hevesini tepelemek kurban kesmeye, geçmiş ömür için pişmanlık duyup
tevbe etmek ve kalan ömrü Allah’a kullukla
geçirmek Safa ile Merve arasında yürümeye

İcazetnamede dikkatimizi çeken diğer
şekiller ise mühürlerdir. İcazetnâmenin üzerinde 6, 8 ve 12 köşeli mühürler bulunmaktadır. Sağ ve sol taraftaki büyük altı köşeli
mühürlerin içinde ayete’l-kürsi yazılıdır.52

benzetilen50 bir takım Batınî yorumlarla hac

Alevîlik inancında rakamların olduğu

ikame edilse de (Üçer, 2005: 180-182) tâlipler,

kadar bazı sembollerin de inanç noktasında

pirlerinin ve mürşidlerinin evine ziyarette

değerleri vardır. Güneş, ışık, ay, kandil, Sü-

bulunmakla “binbir kere hacı ve gazi olup,

leyman mührü, bağlılık mührü, hayat ağacı,

bütün günahlarından kurtulup masum pak

çarkı felek, koç heykeli, testi, ibrik, sini, kılıç

olurlar (Vaktidolu, 1998: 118, 125, 183).

ya da kama, terazi, el, silah/ tüfek, tabanca,

İcazetnamedeki ufak karelerden oluşan merkadi temsil eden bu şekillerin üstüne Kerbela şehitleri olması hasebiyle
kırmızı sancak çizilmesi ve bu merkadlarin kubbesinin de Medine’de medfun Hz.
Muhammed’in Kubbe-i Hadrâsı gibi yeşil

asa ve at gibi pek çok cisim, eşya ve sembolün taşıdığı anlamlar vardır. Örneğin 8
köşeli olan bağlılık mührü: Hacı Bektaş Veli
Dergâhı müzesindeki teslimiyet ve bağlılık
mührüdür. Yıldızların etrafındaki daireler
evrenin sembolüdür. Tanrı-insan-evren üçlemesi yani “varlıkta birlik” ifadesinin sem-

renkte olması oldukça dikkat çekicidir. Mer-

bolleşmiş hâlidir.53 İcazetnamedeki 6 köşeli

kadlerin üstündeki kırmızı ve uçları siyah

yıldız şeklindeki mührün etrafında da üç

renkli sancaklar, Alevî inancındaki bayrak

halka bulunmaktadır. 8 köşeli olan mühür-

ritüellerinin de birer simgesidir. Alevî inan-

lerin içleri ise boştur.

cına sahip kişiler, bekâr olarak ölmüş genç
kızların mezarlarına kırmızı bayrak diker,
Tahtacılar ise ölenler için bayrak açarlar. 51

Hz. Süleyman’ın mührü birbiri içine
geçmiş iki üçgenden oluşur. Kabala inancında birinci ve tepesi yukarıya bakan üçgen

49 Kökel, a.g.t., 5 nolu icazetname.

Tanrı’yı simgeler. İkincisi ters olan üçgen ise

50 Esad Coşan, Hacı Bektaş-ı Veli Makâlât, Ankara,
Seha Neşriyat, s.74-75.

52 Kökel, a.g.t., 6 nolu icazetname.

51 Harun Yıldız, “Alevi Geleneğinde Ölüm ve Ölüm
Sonrası Tören ve Ritüeller”, http://www.hbvdergisi.
gazi.edu.tr/ui/dergiler/42-93-112.pdf, s.10-11.

53 Metin Kahraman, “Mezartaşlarındaki Alevilik Sırları”, http://metinkahraman.blogcu.com/
mezartaslarindaki-alevilik-sir-lari/4111251.
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âlemi simgeler. İbraniler’e göre 6 köşeli şek-

sancak, kaftan, mezartaşı, türbe, cami duvar-

lin her köşesi İbrahim, İshak, Yakup, Musa,

ları, kitabe alt kısımları gibi birçok yere ka-

Harun ve Davut Peygamberleri temsil eder

zınmıştır. Üsküdar merkezde, Hâkimiyet-i

(Koca, 1999). İslâm inancına göre mührün

Milliye Caddesi’nin üzerinde bulunan Gül-

içinde İsm-i Azam yazılıdır. Bu mühür

nuş Valide Sultan Camii’nin (Yeni Valide

Alevî-Bektaşî inancında da önemli bir yere

Camii olarak da bilinir) ana giriş kapısının

sahiptir. Bazı Bektaşî tekkelerindeki çeşme-

kitabesinin altında ve içerde toplam üç tane

lerde bu mührün kabartması mevcuttur.54

mühr-ü Süleyman motifi bulunmaktadır.56

Altı köşeli yıldızın Osmanlı dünyasında
özel bir yeri vardır. Mesela Barbaros Hayreddin Paşa, mührün tılsımlı, kötülüklerden
koruyan ilâhî bir gücünün olduğu inancından dolayı denizde seferdeyken rüzgâra
hükmedebilmek için sancağına Mühr-ü
Süleyman motifini nakşettirmiştir.55 Ayrıca Babaros Hayrettin Paşa’nın sancağında
Saff Suresi’nin 13. ayeti, dört halifenin ismi,
Hz. Ali’nin kılıcı Zülfikar, pençe-i âl-i âba
yani Hz. Muhammed, kızı Hz. Fatıma, damadı Hz. Ali, torunları Hz. Hasan ve Hz.
Hüseyin’i temsilen beyaz el ve Süleyman’ın
mührü bulunmaktadır.

Bu mühürlerin sadece Alevî-Bektaşî inancında değil Osmanlı Devleti’nde bayrak,
cami giriş kapıları ve mezar taşları gibi her
alanında kullanıldığını görmekteyiz.
Padişahların özellikle savaşa giderken
giydiği “tılsımlı gömlekler”in üzerinde de
mührü Süleyman bulunmaktadır. Tılsımlı
gömlekteki gizemli ifade tarzı Şiîler arasında yaygın bir inanışa bağlı olduğu ve Hz.
Ali’nin torunlarının gizli bir geleneğe göre
dünyanın sonuna kadar geleceği, dini, siyasal olayları öncesinden bildikleri ve tüm
bunların bir kitapta toplandığı inancı vardır.
Zamanla bu kitaptaki harfler simge olarak
yorumlanmıştır (Tezcan, 2011: 19).57 Göm-

Hz. Süleyman bu mührü yüzük biçimin-

lekler üzerinde “Allah, Muhammed, Ali”

de parmağında taşırdı. İslâm inancında da

veya “Allah-Ali” isimlerinin birlikte yazıl-

mühür manevî bir zırh niteliğinde, bir nevî

dığı görülmektedir. 17. yüzyılda yazılan

kötülüklerden koruyan ilâhî bir işarettir.

bazı Kur’ân-ı Kerîm’lerin son sayfalarında

Onun için de bu mühür Osmanlı zamanında

ise Hz. Ali eşkâli (Tezcan, 2011: 193) hatim

54 Fatma Ahsen Turan, “Bulgaristan’da Demir Baba
Tekkesindeki İnanç Sembollerinin ve Ritüellerinin
Çözümlenmesi”, http://www.hbvdergisi.gazi.edu.
tr/ui/dergiler/43-97-106.pdf, s.10.

56 Bedük, a.g.m., http://www.biristanbulhayali.com/
uskudar-yeni-valide-camiinin-3-muhr-u-suleymaniya-da-nam-i-diger-3-davut-yildizi.

55 Ramazan Bedük, “Üsküdar Yeni Valide Camii’nin
3 Mühr-ü Süleyman’ı ya da Nam-ı Diğer 3 Davut Yıldızı”, http://www.biristanbulhayali.com/uskudaryeni-valide-camiinin-3-muhr-u-suleymani-ya-danam-i-diger-3-davut-yildizi.

57 TSMK.E.H. 163 y.397 a’da tek sayfa halinde Hz. Ali
Eşkali tezhibi bulunmaktadır. Bkz. Mebruke Tuncel,
XVII. Yüzyıl Osmanlı Kuran-ı Kerim Tezhip Tasarımları, MSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2003, s.87-90.

sayfasından sonra Kur’ân’a ilave edilmiş-

157

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

tir. Bu gömleklerde bulunan semboller; Hz.

3- SİYÂDET HÜCCETLERİ İLE

Muhammed’in ayak izi, yürek şeklindeki

İRŞÂD İCÂZETNÂMELERİNİN

peygamberlik mührü, Hz. Muhammed’in

MUKAYESESİ

kızı Hz. Fatıma, damadı Hz. Ali ve torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den oluşan
ve Pençe-i Âl-i Âbâ denilen mühür (Tezcan,
2011: 22), ayrıca Delâilü’l-hayrât kitaplarında bulunan zülfikar, kadem-i şerif, eşkâl-i
Ali, ayn-ı Ali (Hz. Ali’nin gözü) de bu gömleklerde görülmektedir (Tezcan, 2011: 23).
Birbiri içine ters yerleştirilmiş iki üçgenden
oluşan Süleyman mührü sadece kitap sanatında değil dokuma, işleme, çini, ahşap ve
maden sanatında sık kullanılan bir motiftir.
Nazara karşı etkili olduğuna da inanılmıştır. Hatta bu mühür saltanat ve güç sembolü olarak da çoğu devletlerde kullanılmıştır
(Tezcan, 2011: 23-24).

Osmanlı Devleti’nde Nakîbü’l-eşrâfların
düzenlediği Siyâdet Hüccetleri ile AleviBektaşi ocaklarına ait İrşâd İcâzetnâmelerinin
sembolik ve semantik açıdan bazı benzer ve
farklı yanları bulunmaktadır:
Dil ve Uslüb: Nakîbü’l-eşrâfın düzenlediği Siyâdet Hüccetleri şer’î hüccet mahiyetinde olduğu için Sakk Mecmualarındaki
kaideler ve terkibler esas alınarak hüccet
formülüne uygun olarak yazılırdı. Siyadet
hücceti Besmele ile başlar, Esma-i Hüsna,
Davet Rüknü (Hamdele, Salvele) ile devam
ederdi. Şahşın ismi, görevi, ikamet mahalli, olay ve dava şahitleri, davanın tarihi ve
şuhûdü’l-halin eksiksiz olarak yazılması

İcazetnamede tılsımlı gömlek (Tezcan,

gerekirdi. Böylelikle bu formül ve numune

2011: 123-124) ve tılsımlı takkedeki (Tezcan,

hüccet ile ortak bir hukuki dil ve uslüb bir-

2011: 176) mührü Süleyman’a benzer mühür

liği sağlanırdı. Sakk-ı şer’îye uygun olarak

çizilmesi, bu şifalı gömleklere Mikail, Ceb-

dönemin

rail, Azrail ve İsrafil gibi dört büyük mele-

siyâdet hüccet formu esas kabul edilirdi.

ğin isimlerinin (Tezcan, 2011: 24) yazılması,
ayrıca gömleklere nakşedilen sekiz yuvarlak yapraklı çiçek (Tezcan, 2011: 164) çizilerek imamların ve Ehl-i Beyt isimlerinin bu
çiçek şekillerinin içine yazılması, ellerindeki
belgelerin kudsiyetini bir nebze daha artırmaktadır.

Nakîbü’l-eşrâfının

düzenlediği

Böylece seyyidlik iddiasında bulunarak
hüccet ibraz eden kişilerin ellerindeki hüccetler ile Nakîbü’l-eşrâfa ait hüccet formunun mukayese edilmesi bu alandaki denetimi kolaylaştırırdı.
İrşâd İcâzetnâmeleri de siyadet hüccetleri gibi Besmele ile başlar, Ayet-i Kerime,
Hamdele ve Salvele ile devam ederdi. Devamında kâinatın yaratılışı, kendisine kitap
gönderilen Peygamberler ve kitapları, nesep silsilesi, bazı imani ve itikadi esaslar, bu
esasların hangi rivayetler kanalıyla geldiği
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ve kimlerin kitaplarında yazılı bulunduğu,

şâkirin

mühürler ve tarihler yer almaktadır.

mürselîn et-tarîkatü’l-hakikatü’s-sâlikin el-

Metinlerdeki kalıp ifadeler ve terkipler: Siyâdet Hüccetinde “Elhamdülillâhi’lalîmüllezî 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 tayyibetin asluhâ sâbitün ve
fer‘uhâ fi’s-semâi”, Ayrıca Besmeleden önce
“Hüve’l-Ganiyyü’l-Muğniyyü’l-Muîn”, “Ettevfîk bi’l-Meliki’l-Aliyyi’s-Samed” yahut
“el-Alîm ve’l-Muîn”, “es-Sabûr ve’ş-Şekûr
ve’l-Melik”, “innehü kad tebeyyene ve zahara
ve te‘ayyene ve behera”, “ve innehû mine’nnesebi’t-tâhir ve siyâdetuhû fî diyârihî beyyinun ve zâhirun lâ raybe fîhâ”, “fe‘inde
zâlik ezine lehû el-muvakka‘ a‘lâhu elmütevakki‘ rızâe mevlâhu li-vaz‘i’l-alâmeti
alâ ra’sihî kesâiri’l-eşrâf iznen mer‘iyyen
feyenbeği li-cemî‘i’l-enâm en yetelakkavhu
bi’l-i‘zâm ve’l-ikrâm li-intisâbihi ile’l-ırkı’ttâhir kemâ hüve’l-ra’yü’l-câri beyne’l-evâil

alâ

tariki’l-mustakîm

evliyâü’l-

kutbü’l-‘ârifîn”, “Yer yoğiken gök yoğiken
[mürekkeb] ezilmeden kalem düzülmeden
cihan bozulmadan ism-i a‘zâm ve ândan
halk olub bin du‘â ile göğe ağan kandilde
[nûr olub çâl pâre] hututı kırk pâre yarulub
deyüb kazma atub bir sarı öküz üstüne binâ
kurub arş yarılub [Düldül] çıkub Muhammed Mustafa’nın parmağına basub altı dirhem kanı saçub parmağının kanından yeşil
otlar gerüb ol vakt nurunu görüb nuruna salavat verdi biz de Muhammed salavat verüb
Allah nida edüb a‘lâyım ednâyım ol vakt
Allah’dan [nidâ edüb] “Yâ Muhammedîyân
………. seyr kazganında seyr eyledim o lokmanın bin bir ismi var diye bilün mi? ağzına
alub o lokmayı yiyebilün mi? bin bir manası
vardır diyebilün mi? Haydarî Fatıma yardur
didiler Hatice Muhammed’e yardur didiler
inanmazsan Şeyh Sâfi’ye sor didiler.” Bu
tarz kalıp ifadeler diğer icâzetnâmelerdeki
ifadeleri okumayı da kolaylaştırmaktadır.

ve’l-evâhir cerâ zâlik”, gibi kalıplar diğer

Ayrıca nasıl ki siyâdet hüccetlerinde

siyâdet hücetleriyle benzerlik arz etmekte-

kullanılacak olan ifade ve kalıplar dönemin

dir. Böylelikle birkaç tane siyâdet hücceti

Nakîbü’l-eşrâfı ile ilgili ipuçları vermek-

örnek alınmak suretiyle diğerlerini okumak

teyse; irşâd icâzetnâmelerindeki “…Urum

ve anlamak da kolaylaşmaktadır.

körpesi…” “….biz de Muhammed salavat

Ayrıca Hüccetlerde belgenin düzenlendiği tarih, gün ay ve yıl olarak ayrıntılı ve
tam bir şekilde yazılmıştır.

verüb…”, “…katib üç yüz altmış altı nokta tökmüş….”, “…kırk makamda beş bini
temennada beş bini tecellada tecelladan
temennaya elini yitürdin mi dört kapıdan

İrşâd İcâzetnâmelerinde ise “Bismil-

içerü vardun mı yetmiş ikiden özünü seç-

larhirrahmanirrahim”, “Nasrun minallâh

dün mi kırk kapıdan içerü erkana geçtün

ve fethun karib ve beşşiri’l-mü‘minîn, yâ

mi üç yüz altmış altı sancuya verdün mi

Muhammed yâ Ali”, “Elhamdülillâhi alâ

kenduni üçyüz altmış altı sancuya verdim

tayyibâti’t-tahirîn kutbi’l-‘ârifîn seyyidü’ş-

kendumi….”, “…..o lokmanın bin bir ismi
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var diye bilün mi ağzına alub o lokmayı yi-

Gâfir (Mü’min) Suresinin 19. ayet-i kerîmesi,

yebilün mi bin bir manası vardır diyebilün

Bakara Suresinin 51 ve İbrahim Suresinin

mi….”, “….Haydarî Fatıma yardur didiler

21. ayetinin bir kısmı besmeleden sonra ya-

Hatice Muhammed’e yardur didiler inan-

zılmıştır.

mazsan Şeyh Sâfi’ye sor didiler.” gibi kalıplar döneminin öz Türkçesi ile ilgili bilgi vermektedir. Dede Kargın’ın Garkın, Karhun,
Karkın, Kargın vb. faklı lehçe ve ifadeleri
bulunmaktadır.58 Bu yüzden Dede Kargın
Ocağı’na ait belgelerde bu ismin farklı yazım ve imlâları olduğu gibi diğer yer ve şahıs isimlerinin farklı yazım ve teleffuzları da
icâzetnâmede yer almaktadır.
Gerek Siyâdet hüccetlerinin ve gerek
irşâd icâzetnâmelerinin kendilerine has
kaide ve üsluplarının olması bu belgelerin
benzerleriyle kontrolünü yapma ve sahihlik
derecesini mukayese etme imkânı da tanımaktadır.

İrşâd İcâzetnâmesinde ise Amentübillah; İcazetnamede geçen “…Ol vakt Allah şerikin yoktur şerikin birliğine delilim üç üçte
delilim budur ki birisi aklen birisi naklen
aklen delilim budur ki “Kulhüvallahüehad”
naklen delilim budur ki “Âmentübillah”
yakinen delilim budur ki “ve melaiketihi
ve kütübihi”….” A‘lâ ve Ednâ Metindeki “….Allah nida edüb a‘lâyım ednâyım
ol vakt Allah’dan nida edüb…” insanın
ve kâinatın çift kutupluluğunu anlatan ve
Alevî-Bektaşî kültüründe “dû” yani iki sayısıyla simgelemektedir. Salavât Vermek, Hz.
Muhammed’e salavât getirmektir. El ele, el
Hakk’a; “Talibin temiz gönlüne pirin elinden, eteğinden tutarak biat etmesini sim-

Temel İnanç ve İman Esaslarıyla ilgi-

geler. Çünkü pirin eli Hz. Muhammed’in

li İfadeler: Siyâdet hüccetlerinde Besmele,

eli, onun eli ise Fetih Suresi 10. ayeti gereği

Hamdele ve Salvele bir hüccetin olmazsa

Allah’ın eli demektir.” Lokma, “Alevîlik-

olmaz rükünleri arasındadır. Ayrıca Besme-

Bektaşîlikte hamur veya lokma hamuru cem

leden önce “Hüve’l-Ganiyyü’l-Muğniyyü’l-

ayini veya muhabbet adı verilen toplantıla-

Muîn”,

bi’l-Meliki’l-Aliyyi’s-

rın öncesi ve sonrasında topluca yenilen ye-

Samed” yahut “el-Alîm ve’l-Muîn”, “es-

mek anlamında kullanılmaktadır.” Neşter

Sabûr ve’ş-Şekûr ve’l-Melik” vb Allah u

vurmak; Miraclama’da da ifade edildiği gibi

Teâla’nın farklı esması zikredilerek de

Kırklar için birlik ve beraberliği simgeler. Üç

siyâdet

başlanılabilmektedir.59

Yüz Altmış Altı Farz-ı Kifâye, metinde ge-

Bazı dönemlerde ise siyâdet hüccetlerinde

çen; “….farz-ı kifâye budur üç yüz altmışal-

“Et-tevfîk

hüccetine

tı farz-ı kifaye budur, ellisi el-Hâc Bektaş-ı
58 Alemdar Yalçın ve Hacı Yılmaz, “Kargın Ocaklı
Boyu ile İlgili Yani Belgeler” www.hbvdergisi.gazi.
edu.tr/ui/dergiler/21-13-94.
59 MŞH, ND, defter nr. 85, s. 2b; BOA, İN.ENB., 1/20,
1/10.
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Deli Kurbanı genelde Mayıs aylarında kesil-

lanmaları, 12 erkân 17 hizmetten biri olan

se de her zaman yapılabilmektedir. Semah-

süpürgeciliğin simgesi olan süpürgeyi Yeni-

lar: Cemdeki en önemli ritüellerden biri de

çeri Bektaşî mezar taşlarına işlemeleri (İşli,

semahtır. En önemlileri; Hubyâr, Kırklar,

2006: 64-65); bu inanca sahip kişilerin de-

Kırat, Turnalar, Dergâh, Demgeldi, Koyun

ğerlerine ne kadar çok sahip çıktıklarını, yol

Baba, Garipler, Gönüller, Ali Yar, Hub Yar,

önderlerine yani imam, mürşit ve pirlerine

Ali Nur, Çark Nur. On iki İmam, Tecellâ ve

en önemlisi de Ehl-i Beyt’e ne kadar değer

Temennâ, Bazı sayılar ve renkler onların

verdiklerini göstermektedir. Böylelikle on-

inanışlarıyla ilgili bilgi vermektedir. Ayrıca

ların inanç ve değerleri hayatın her alanını

“Her kim bu merkadi ziyaret ederse bin yüz

kuşatmakta, sadece ellerindeki belgeler de-

Hac ziyaret etmiş gibidir.” ifadesinden yola

ğil kullandıkları eşyalar, giydikleri elbiseler,

çıkarak Alevîlik inancında Hac ibadeti an-

başlarındaki yeşil imameler, evlerine astık-

layışını; “Her kim bu sancağına şek getürse

ları hat ya da minyatür tabloları, yöresel ge-

mutlak kâfir olur”, “Her kim bu isimlere şek

lenek, görenek ve sanatları ve hatta öldük-

getirirse kâfir olur.” gibi ifadelerle imamlara

ten sonra mezar taşları bile onların erkân ve

olan bağlılık ve sancaklara atfedilen değeri

inançlarının canlı şahitleridir. Tüm bu sayı-

açıkça göstermektedir.

lan eşyalara ilave olarak, Alevî-Bektaşî bir-

Tabi ki bu inançlar halkın yaşam tarzını da etkilemiştir. İcazetnâmelerde AlevîBektaşî temel inanç ve prensiplerinin yazılı

çok mezar taşında Hz. Muhammed ve Hz.
Ali’nin şefaatini talep ederek Ehl-i Beyt’e
vurgu yapılmıştır:

olması, halkın Hz. Ali’nin resimlerini yahut

“…Şâfii olsun hemîşe ol Muhammed

onu simgeleyen deve motifli hat tablolarını

Mustafa

evlerinin duvarlarına asmaları, mezar taşlarına deve suretlerini hakk etmeleri, Veysel
Karani’nin hizmetini simgeleyen kahve cez-

Destgîr olsun ona Haydar-ı kerrâr
anın”61

ve, fincan, kahve kavurma maşası ve kaşık-

“…Divriği an asıl bir merd-i muhibb-i

larını, ayrıca Hz. Muhammed’in Hz. Ali’ye

hânedân

hediye ettiği Zülfikar isimli kılıcını mezar
taşlarına işlemeleri,60 hat tablolarındaki deve
figürlü resimlerde devenin üzerinde kılıcın

Eyledi

Âl-i

Resûl’ün

yoluna

canı

feda..”

62

bulunması, halı veya evlerinde kullandıkla-

“…Aşk-ı Haydar ile mahvoldu Meh-

rı dokumalarda geyik ve deve gibi kendileri

med Baba

için kutsal sayılan hayvan motiflerini kul-

60 http://www.tuncelikulturturizm.gov.tr/belge/158246/mezar-taslari.html.

61 Bayrakal, a.g.m., s.19.
62 Bayrakal, a.g.m., s.21.
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Pir Evinde nice yıl sıdk ile tutmuştu
makam..”

Ta ezelden olmuş idi şâh-ı merdân-ı
kanberi..”69 Mezar taşlarına kazınan bu ifa-

63

“..Derd-i Kerbele’yı yad edip şâm u seher

deler konuyla ilgili sadece birkaç örnektir.
Bektaşî hazirelerinde Ehl-i Beyt ve On

Derd-i endûh ile eylerdi hemîşe ah
vah…”64

İki İmam ile alâkalı olarak mezar kitabelerinin yanısıra dikkatimizi çeken bir diğer
husus da mezar başlıklarıdır. Bektaşî me-

“…Eyleye encâm dilşâd-ı cemal-i Hay-

zarlarında 12 terkten yani dilimden oluşan

darın

Hüseyni tip başlıklar On İki İmam temsil

Eyleye

Kâmil

şefaat

ana

Ali

Haydar’ın”65
“…Aşkına ol rütbe meftûn idi Al-i
Ahmed’in…”

66

“….Cedd-i evlâd-ı Resulüm bende-i âl-i
abâ

ederken, 4 terkten oluşan Ethemi (Haydari)
tip başlıklar ise en önemli Bektaşî-Alevî öğretisi olan Şeriat, Tarikat, Marifet, Hakikat
kapılarını temsil etmektedir.70
Örneğin Eyüp Sıbyan Mektebi Haziresinin 968 numaralı mezar taşı kitabesinde
önce, “Hû Allah, Muhammed, Ali, Fâtıma,

Hamdullah gene onlardan bana oldu

Hasan, Hüseyin” şeklinde Pençe-i Âl-i Âbâ

deva

sayılmış, sonra şahsın ismi ve vefat tarihi

Çok şükür bu bahçe-i hasada ettim meskeni
Destimi

kaydedilmiştir. Mezar kitabeleri, mezar başlıkları, lahitlerin üzerine kazınan işaretlerin
hepsi onların Hz. Ali ve imamlarına olan

tuttu

azizim

iyâl-i

Murtaza?...”67
“…Dest-i Zehra’dan içre şerbeti fî ehl-i
beyt…”68
“…Can feda âl ve evlâd-ı Resul idi

muhabbetinin, değer ve kültürlerine ne kadar çok sahip çıktıklarının bir göstergesidir.
Şekil ve Mühürler: Siyâdet Hüccetinde
sadece Nakîbü’l-eşrâfların mühürleri bulunur. Mühürler haricinde başka şekiller kesinlikle kullanılmaz. Çünkü mühür haricindeki daire, kesik çizgi gibi işaretler hüccetin

63 Bayrakal, a.g.m., s.22.

iptalini ya da sahih olmadığını ifade ettiği

64 Bayrakal, a.g.m., s.30.

için yanlış anlaşılmaya sebep olabileceğin-

65 Bayrakal, a.g.m., s.36.

den herhangi bir şekil ve çizim bulunmaz.

66 Bayrakal, a.g.m., s.41.
67 Bayrakal, a.g.m., s.42.

69 Bayrakal, a.g.m., s.54.

68 Bayrakal, a.g.m., s.50.

70 Bayrakal, a.g.m., s.61.
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İcazetnamede ise Ayete’l-kürsinin ya-

Özel

İsimler:

Siyâdet

Hüccetinde

zılı olduğu ve üç daire halkanın içerisinde

Allah’ın Esmaü’l-Hüsnası, Hz. Peygamber,

Hz. Süleyman’ın mührüne benzeyen 6 kö-

Hz. Fatıma, Seyyidliği ispatlayan kişi ve şa-

şeli iki mühür bulunmaktadır. Bu mühürler

hitleri, delil getirdiği kişinin ismi ve döne-

Hz. Süleyman mührü ve Alevî inancındaki

min Nakîbü’l-eşrâfının ismi yer alır.

bağlılık mühürleriyle benzerlik göstermek-

İcazetnamede ise Ehl-i Beytin, Melekle-

tedir. İcazetnâmede, Padişahların sefere çı-

rin, Peygamberlerin ve Alevî büyüklerinin

karken giydikleri tılsımlı gömlek (Tezcan,

isimleri bulunmaktadır. Ayrıca bu isimlerin

2011: 123-124) ve tılsımlı takkedeki (Tezcan,

birçoğu sonraki dönemlerde ocakların isim-

2011: 176) mührü Süleyman’a benzer mühür

leri haline gelmiştir: Sivas’ta Kara Pirbat

çizilmesi, şifalı gömleklere yazılan Mikail,

Ocağı, Koca Saçlı Ocağı ve Garip Musa Oca-

Cebrail, Azrail ve İsrafil gibi dört büyük me-

ğı, Tunceli’de Baba Munzur Ocağı, Sarı Sal-

leğin isimlerinin (Tezcan, 2011: 24) icazetna-

tuk Ocağı, Baba Mansur Ocağı ve Ağuçan

mede yazılması, ayrıca gömleklere nakşedi-

Ocağı, Tokat’ta Hubyar Ocağı ve Kul Him-

len sekiz yuvarlak yapraklı çiçeğin (Tezcan,

met Ocağı, Malatya’da Zeynelabidin Ocağı,

2011: 164) de şecerelere çizilerek, imamların

Erzincan’da Leşker Sultan Ocağı,71 ayrıca

ve Ehl-i Beyt isimlerinin bu çiçek şekilleri-

Anadolu’nun faklı bölgelerinde; Üryan Hı-

nin içine yazılması, ellerindeki belgelerin

zır Ocağı, Dede Kargın Ocağı, Seyyid Ali

kudsiyetini bir nebze daha artırmaktadır.
Ayrıca, bu mühürlerin sadece Alevî-Bektaşî

(Kızıldeli) Sultan Ocağı ve Şeyh Safi Ocağı
bunlardandır (Yaman, 1998: 368-370).

inancında değil Osmanlı Devleti zamanında

Yazı stili: Siyâdet Hüccetlerinde talik

bayrak, cami giriş kapıları, kaftan ve mezar

ve çoğunlukla nesih hattı tercih edilmekte-

taşları gibi her alanda kullanıldığını gör-

dir. İrşâd icâzetnâmelerinde ise nesih hattı

mekteyiz.

ön plandadır.

Renkler: Siyâdet Hüccetinde siyah renk
hâkimdir ve başka bir renk kullanılmaz.

SONUÇ
Tarih araştırmalarında kullanılan fer-

İcazetnamede sadece yazılı ifadelerle

man, berat, emir, hüküm, antlaşma, imza

değil renklerle de bir takım mesajlar veril-

ve mühür taşıyan belgeler, divan meclis-

mek istenmiştir. On iki imamın merkadinin

lerinin görüşme ve karar tutanakları, hatı-

kubbelerinin yeşil renkli, merkadlerin üze-

ralar, seyahatnameler, gazete ve dergi gibi

rindeki sancakların Kerbela şehitleri olmaları sebebiyle kırmızı renkli olması dikkat
çekmektedir.

71 Alevi Ocakları (Ocak Merkezleri) Haritası, http://
www.aleviforum.com/showthread.php/55968Alevi-Ocaklari-%28Ocak-Merkezleri%29-Haritasi.
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süreli yayınlar, şecereler (soy kütükleri),

ler neticesinde bahse konu yazılı kaynakla-

icâzetnameler, yıllıklar, kitabeler, biyografi

rın yazma eserler, matbu eserler, şecere ve

ve otobiyografilerin yazılı tarihi malzemeler

icazetnameler ve arşiv belgeleri olmak üzere

olması hasebiyle bir devletin müessesele-

dört ana başlık altında tasnif edildiği tespit

rinin işleyişini, halkın inanç ve değerlerini

edilmiştir.

gösteren en sağlam temel kaynakları olduğu
açık ve net bir şekilde görülmüştür.
Makalemizde
Nakîbü’l-eşrâfların

Osmanlı

lerinin düzgün bir şekilde yapılması için

Devleti’nde

düzenlediği

Alevî dergâh ve ocaklarında hizmetdedenin talipleri irşatla görevlendirdiğini

Siyâdet

gösteren ve Alevi-Bektaşi ocaklarının en

Hüccetlerinin tanımı yapılmış ve devletin

önemli yazılı kaynaklarından biri olan İrşâd

resmi kurumlarında geçerli olması için ge-

İcâzetnâmeleri ile ilgili yapılan ayrıntılı ana-

rekli olan şartlar izah edilmiştir. Siyâdet

liz, bu belgelerin siyâdet hücceti ile doğru

Hüccetlerinin sembolik ve semantik açı-

bir şekilde mukayese edilmesine imkân ta-

dan yapılan tahlilleri neticesinde dönemin

nımıştır.

Nakîbü’l-eşrâfına ait “Standart Siyâdet Hüccet Formu”nun olduğu görülmüştür. Bu
forma göre hüccetteki ayetlerin, rükünlerin,
mühürlerin mahiyeti analiz edildiğinde ortak hukukî ve şerî bir dil birliğinin olduğu
tespit edilmiştir.

İrşâd İcâzetnâmelerinin başlangıç ve sonuç ifadelerinin bir kısmının siyâdet hüccetleri ile benzerlik arz ettiği ama bunun yanı
sıra metindeki şekiller, mühürler, renkler,
yazı stili, atıfta bulunulan özel şahıs, yer
ve kitap isimlerinin tamamen farklı olduğu

Nakîbü’l-eşrâflık Müessesesinin tesisi,

gözlemlenmiştir. Siyâdet hüccetleri, sakk-ı

seyyid ve şerifler için Siyâdet Hüccetlerinin

şer’î gereğince mahkemede kayıt altına alı-

düzenlenmesi, siyadet hüccetindeki yazı sti-

nan hüccet kuralları çerçevesinde yazılmış-

linin özenli ve sanatlı olması, hüccet evrakı-

ken irşâd icâzetnâmelerinin bu standart res-

nın dikkatli muhafazası ve kâğıdının kaliteli

mi yazışma formuna uymadığı tespit edil-

olması Ehl-i Beyt’e atfedilen önemle doğru

miştir.

orantılı olduğunu göstermiştir. Ayrıca günümüzde şu an bile insanların yüzyıllar
boyu nesilden nesile bu belgeleri muhafaza
etmeleri Ehl-i Beyt’e olan muhabbetlerinin
canlı birer göstergesi hükmündedir.

İrşâd İcâzetnâmeleri ile ilgili yapılan
analiz ve değerlendirmeler sonucunda İrşâd
İcâzetnâmelerinin kendi dönemine ait dil ve
üslubu yansıttığı ayrıca Alevi-Bektaşi inanç,
gelenek, görenek ve temel dini değerleri ile

Aleviliğin temel öğretilerinin günümü-

ilgili önemli ve kapsamlı bilgiler içerdiği gö-

ze aktaran ve Aleviliğin temel köşe taşları

rülmüştür. Ayrıca Alevi ocaklarına mensup

hükmünde olan Aleviliğin yazılı kaynakları

dede ailelerinin ellerinde bulunan şecere ve

hakkında yapılan izahlar ve verilen örnek-

icazetnâme türü belgelerin tanzim ve sonra-
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ki yüzyıllarda tasdik ediliş tarihleri ve yerleri, Alevi inanç sisteminin ve ocak teşkilatlanmasının tarihi hakkında önemli ipuçları
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HZ. PÎR HACI BEKTAŞ VELÎ’NİN GÖRÜŞLERİNDEN
HAREKETLE TÂLİPLERE VEYA DERVİŞLERE VERİLEN
(ÖĞÜTLER) SORUMLULUKLAR
ASSIGNED LIABILITIES (ADVICES) TO ASPIRANTS OR
DERVISHES WITH REFERENCE TO VIEWS OF HZ. PIR HAJI
BEKTASH VELI
Ceyhun SOLMAZ1

da birinci derecede rol almıştır. Yüklendik-

Hasan ÇELİK2

leri sorumluluklarla, birer “yaygın din eğitimi” kurumu gibi çalışan tekke ve dergah-

Gerçek erenlerin işi sır gerek,
Bu sırrı örtmeğe gerçek er gerek,
Allah bir’dir, sevgi dahi bir gerek,
Can bir, Sübhan bir, yar da bir gerek.
(Teslim Abdal)

hoşgörü yüklü bireyler yetiştirmeyi başarabilmişlerdir. Şüphesiz ki bu manevi mirasın
model kişiliklerinden birisi ve Alevi-Bektaşi
inancının da “Serçeşme”si Hacı Bektaş
Veli’dir. Ona atfedilen bir çok eserde ahlaki

ÖZ
Türk

lar, bu toprakların ihtiyaç duyduğu sevgi ve

tasavvufunun

en

önemli

sûfilerinden biri olan Hacı Bektaş Veli, 13.
asırdan günümüze özel anlamda Anadolu’da
ve Balkanlar’da yaşayanların, genel anlamda
ise tüm dünya insanlarının gönüllerine seslenebilmiş bir “gönül eridir”. Kendisinden
sonra kurulan ve yaşatılan Bektaşilik Tarikatı, Anadolu’nun zengin irfani geleneğinin
günümüze taşınmasında ve yaşatılmasında
Makale geliş tarihi: 11.04.2016 • Makale kabul tarihi: 30.04.2016
1 Öğretim Görevlisi, Hitit Üniversitesi, Hacı Bektaş
Veli Araştırma ve Uygulama Merkezi.
2 Yüksek Lisans Öğrencisi, Hitit Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim
Dalı.

olgunluğa yani “insan-ı kamil”liğe gidişin
bir çok açıdan reçeteleri mevcuttur. Çalışmamızda, Hacı Bektaş Veli’nin eserlerinden
hareketle yine Onun bıraktığı manevi miras içerisinde olgunlaşmak isteyen taliplere
veya dervişlere yüklenen sorumlukları ve
bu sorumlukların çok yönlü yapısı siz araştırmacıların ilgisine sunulacaktır. Nefsi, “4
kapı” ve “40 makam”dan geçirerek arıtan
ve “nefs-i kamil” haline dönüştüren AleviBektaşi toplumunun manevi değerlerine bir
de bu açıdan bakabilmek çalışmamızın ulaşmak istediği bir diğer amaçtır.
Anahtar Kelimeler: Hacı Bektaş Velî,
Bektaşilik, Derviş, Tâlip, Eğitim.
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ABSTRACT

GİRİŞ

Haji Bektash Veli who is one of the

Bektaşi’ye tasavvuf okulu 13. asırda

most important Sufis of Turkish Sufism is a

Horasan’dan Anadolu’ya gelen Hacı Bektaş

“man of hearth” who can adhered to hearth

Velî tarafından kurulmuştur. Esas itibariy-

of people living in Anatolia and Balcans in

le Ahmet Yesevî tarafından tesis edilen ve

special meaning, to heart of all world people
in general mean since 13th century to today.
Bektashism sect that was established and
lived after him had role in the first degree
at living and carrying rich scholarship tradition of Anatolia to today. Islamic monasteries and dervish convents that operated like a
“non-formal education” together with their
hold liabilities and they succeeded to grow
individuals full of love and tolerance that

Türkler arasında kurulmuş ilk tarikat sayılan Yeseviye3’nin tesirindedir (Bozçalı, 2006:
281). Bektaşilik; Hacı Bektaş Velî’yi yol büyüğü olarak tanıyan Alevîliğin bir bölümü
(Dedekargınoğlu, 2012: 317) ve XIII. yüzyılda Kâlenderîlik içinde teşekkülle başlayıp
XV. yüzyılın sonlarında Hacı Bektaş-ı Velî
an’aneleri etrafında Anadolu’da ortaya çıkan bir tarikattır (Ocak, 1992: 373). Bekta-

those land need. Undoubtedly that one of

şilik, Hacı Bektaş Velî’nin tasavvufi düşün-

the model personality of this spiritual heri-

cesi çerçevesinde oluşmuş ve ona nispetle

tage and “Serçeşme/head of fountains” is
Haji Bektash Veli. You will find suggestions
receipts from various aspects on the way of
“perfect human being”, moral maturity in
this study that was referred to him. Thus,
in our study developed from works of Haji
Bektash Veli, lodged liabilities of pretenders
or dervishes who want to be perfect within
this spiritual heritage and multi-aspect structure of those liabilities will be presented for
interest of you, esteem researchers. Another
objective of our study is to look at spiritual
values of Alawi-Bektashi society that transforms individual into “perfect human being” through purifying individual via filtering from “4 doors” and “40 positions”.
Keywords: Haji Bektash Veli, Bektashisim, Dervish, Pretender, Advice, Education.
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3 Araştırmacı Mehmet Rami Ayas, “Türkiye’de İlk Tarikat Zümreleşmeleri” adlı eserinde Yesevilik’in tarih
seyrine çıkışını şöyle ifade etmektedir (Ayas, 2008: 3739): “Müşterek İslam kültür çevresinde Türklerle birlikte başlı başına bir içtimai şahsiyetin ortaya koyan
katkılar yükselmektedir. Özellikle Ahmet Yesevi’nin
karizmatik kişiliğinin etki ve nüfuzu ile doğrudan
doğruya Türk toplulukları içerisinde bir dini tasavvufi zümreleşme ile ilk Türk-İslam sufi tarikatı olarak
bilinen Yesevilik’in teşekkülü bizim için önemlidir.
İslami öğretiyi derin telkin gücü olan sade Türkçe şiirlerle (Hikmet) yayan bu tasavvuf çevresi müşterek
İslam kültür sahasına giren bu üçüncü toplumun dini
edebiyat türünün gelişmesini hatırı sayılır derecede
etkilemekte, böylece bir takım gelenek ve göreneklerin İslami renge bürünmesini sağlamaktadır. Oğuzların Müslümanlığında belirli hatta hakim bir nitelik
olarak yer almaktadır. Başka bir deyişle dini tasavvufi
zümreleşmenin yaygınlaşarak Oğuz-Türkmen topluluklarının bu manada toptan İslamlaşması yani tabi
toplulukla dini topluluğun ayinileşmesi ile Türkmenlerin Müslümanlığı geniş anlamda Alevilik adını alan
bir halk dini tezahürü olarak anlaşılması gerekiyor.”
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13. yüzyılda kurulmuş olan tarikatın adıdır.

görülmez. Sadece Türklere mahsus bir tari-

Hacı Bektaş Velî’nin vefatından sonra orta-

kattır ve dili Türkçe’dir (Sezgin, 2012: 86).

ya çıkan ve onun yolundan gidenler tarafından yaşatılan bu tarikat, 1826’ya kadar
resmi himaye görerek Osmanlı Devleti içerisinde oldukça etkili olmuştur (Yılmaz, 2011:
33). Savaşı dostlukla, dostluğu kardeşlikle,
kardeşliği aşkla bir tutan Hacı Bektaş Velî;
gerçek aşkın Allah aşkı olduğunu, bu aşka
ulaşmak içinde Allah’ı bir tirandan korkar
gibi değil, onun merhametine, sevgi ve muhabbetine ve her şeyden önce de onun eşsiz
cemâline sevgi dolu doyumsuz bir yürekle
inanmaktan geçtiğini bildirir (Altınok, 2012:
175).

Bektaşilik genellikle iki kola ayrılır: Çelebiler kolu, Babalar kolu. Bu ayrılmanın
esası Hacı Bektaş Velî’nin evli olup olmadığı
meselesine dayanır. Çelebiler, Hünkar Hacı
Bektaş Velî’nin evli olduğu inancındadırlar
ve “çelebi” olarak bilinenlerin Hacı Bektaş
Velî’nin çocukları, O’nun soyundan gelenler olduğunu ifade ederler. Bunlara “sulp”,
“soy” anlamında “bel oğlu”da denilir. Babalar kolu, Hacı Bektaş’ın hiç evlenmediğini ve
çocukları olmadığını beyanla, önemli olan
belinden gelmek değil, yolundan gitmektir’
derler.4 Kendilerinin de Hacı Bektaş Velî’nin

Bektaşilik XIII. yy. ortalarından son-

yolundan gittiklerini ifade ederler. Bu ma-

ra, Anadolu’da Kırşehir yörelerinde doğ-

nada bunlara da “yol oğlu” denilir (Bozçalı,

muş, Ali’ye bağlı bir tarikattır. Kurucusu

2006: 33). Balım Sultan bu zâviyenin başına

sayılan Hacı Bektaş Velî ise Horasan’dan

geçince âyin ve erkânlarda yaptığı yenilik-

Anadolu’ya gelen, bir süre Amasya’da

lerin yanı sıra tarikatın teşkilâtını da mer-

Bâhâîlik’in öncülerinden Baba İlyas’la bu-

keziyetçi bir anlayışla düzenledi. Bütün ta-

luşmuş, ondan bir takım bilgiler edinmiştir.

rikatı kendisine tâbi hale getirip nizamı ve

Hacı Bektaş Velî’nin Anadolu’ya geldiği bu
dönemde, Anadolu’da Alevilik’in oldukça yaygın olduğu, özellikle Ahilik’in etkili
kurum niteliği taşıdığı biliniyor (Eyuboğlu,
2010: 82). Diyâr-ı Rûm’a, yani Anadolu’ya,
Ahmet Yesevî tarafından gönderilmiş olan
Hacı Bektaş, güvercin donuna bürünür
ve Pîr-i Türkistan’ın fırlattığı yanan odun
parçasının ardından havalanarak, dalın
yere düştüğü, Sulucakarahöyük’e (bugünkü Hacıbektaş’a) konar (Mèlikof, 1999: 41).
Bektaşilikte diğer tarikatlardaki Arap ve
Mevlevilik’teki Fars dili ve kültür tesiri asla

kontrolü sağladığı gibi önemli bir iş olarak
da Kalenderîlik’teki mücerredlik (bekârlık)
geleneğini yeniden uyguladı ve böylece mücerred Bektaşi dervişleri zümresi ortaya çıktı. Ancak bu durum bir müddet sonra Hacı
4 Bir Erkânnâme’ye Hz. Ali’nin şu sözleri yansıtılmıştır (Eğri, 2013: 57): “Benim oğlum ya da kardeşlerimin
sayısı ister kırk isterse bin olsun, önemli olan ‘yol’
içinde olmalarıdır. Yolumdan gelmeyen benim oğlum
da olamaz kardeşim de, bunu böyle bilin.” Hazreti
Ali’ye atfedilen bu söz zaman içerisinde deyimleştirilerek genel bir prensip hâlini almış, “Önemli olan
bel evladı olmak değil, yol evladı olmaktır.” şeklinde
ifade edilmiştir.
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Bektaş-ı Velî’nin soyundan geldiklerini ileri

turduğu Anadolu Erenleri, Anadolu toprak-

süren çelebiler (bel oğulları) ile bunu redde-

larında Hacı Bektaş Velî merkezli olarak

derek hakiki Bektaşi’nin kendileri olduğunu

organize olurlar. Hacı Bektaş Velî, bu der-

iddia eden babalar (yol oğulları yani mücer-

vişlerin önderi olur ve tarihsel-karizmatik

redler) şeklinde ikili bir bölünmeye ve tabia-

bir kişiliğe dönüşür (Birge, 1991: 36). Hacı

tıyla sürtüşmeye yol açtı ve bu bölünme gü-

Bektaş Velî, zaman içerisinde Horasan ta-

nümüze kadar devam etti (Ocak, 1992: 376).

savvuf geleneği üzerine geliştirdiği dinsel-

Orta Asya’da yetişen büyük Türk sûfîsi
Hoca Ahmed Yesevî; Türk-İslam tasavvufunun tefekkür yapısını öz Türkçe ile yazdığı
şiirlerinde ortaya koymuş, yüzlerce talebesiyle uyandırdığı manevi çerağı, yaktığı
ocaklarla Ön Asya’dan Balkanlar’a değin bütün Türk coğrafyaları, Avrupa ve Afrika’ya
kadar ulaştırmıştır. Bilhassa Cengiz istilâsı
esnasında Harezm, Horasan ve Azerbaycan
yoluyla Anadolu’ya gelen Yesevî halifeleri,
Türk milletinin İslamiyeti bir “gönül dini”
olarak sevmelerinde ilk ve tek öncü olmuştur (Güzel, 2011: 47). Türkistan’da Hoca
Ahmet Yesevî’den alınan tasavvuf geleneği;
Anadolu’da, Hacı Bektaş Velî ve temasta olduğu eren kadroları ile Bektaşilik adı altında örgütlenir ve gelişir. XIV. ve XV. yüzyıllara gelindiğinde öğreti; Seyyid Ali Sultan
(Kızıldeli), Âbdal Musa Sultan, Kaygusuz
Âbdal gibi önemli temsilcilerini oluşturur.
XVI. yüzyılda ise Balım Sultan, devraldığı
geleneği temel ilkeleri paralelinde ritsel, düşünsel ve pratiksel açıdan disiplinize eder
(Kılıç; Kökel, 2006: 5).
Düşünsel-inançsal-tasavvufi-felsefi evrenlerinin temelini “Türkistan Pîri” Hoca
Ahmet Yesevî’nin geliştirdiği söylemin oluş184

düşünsel-felsefi derinliğe sahip söylemine
ritüellik ve etiksel düzenlemeler getirerek
güçlendirir. Konar-göçer Türkmen topluluklarını öğretisinin içine alır (Birge, 1991: 58).
Hacı Bektaş Velî gösterdiği başarı ve kazandığı saygıyla,Türk kültürü ve “Ehl-i Beyt”,
“On iki İmam”, “Nübüvvet”5 ve “Velâyet”
gibi dinî öğeler üzerine temellenen Anadolu
Alevîliğinin ve adıyla anılan Bektaşi gelene5 Nübüvvet, eski şeriatı sürdüren peygamberlik...
Yeni bir şeriat getiren ya da eski şeriatın kimi hükümlerini ortadan kaldıran (nesh eden) peygamberliği
dile getiren “resâlet” deyimiyle karıştırılmamalıdır.
Nübüvvete erişene “nebî”, resâlete erişene “resûl”
denir. Nebî’ler çoktur, 124.000 tâne oldukları söylenir
(rivâyet edilir). Resûl’lerse Kur’âna göre 24 tânedir.
Sonuncuları 25. olarak, ama büyük bir özellik taşıyıp nübüvvetle resâleti kendisinde birleştiren Hz.
Muhammed’dir (Hançerlioğlu, 2011: 437-438). Nebî,
eski şeriatı sürdüren peygamber... İslam terminolijisinde “Nebî” ve “Resûl” deyimlerinin her ikisi de
“Peygamber” anlamına gelmekle beraber aralarında
önemli bir ayrım vardır. Nübüvvet eski dini sürdüren
peygamberin niteliği, risâlet (elçilik)’se yeni bir din
getiren peygamberin niteliğidir. Bu yüzdendir ki İslam Peygamberi Hz. Muhammed için “Nübüvvet ve
risâleti nefsinde toplamıştır.” denir. Çünkü İslam Peygamberi önce eski şeriatı sürdürmüş, sonra yeni şeriat
esasları getirmiştir. Örneğin Hz. Mûsâ’dan başka bütün Yahudi peygamberleri nebî’dirler, Yahudi şeriatını sürdürmüşler ve bu şeriattan çıkan İbrânîleri şeriata çağırmak için gelmişlerdir, eş deyişle yeni esaslar
getirmemişlerdir (Hançerlioğlu, 2011: 420).
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ğinin “Serçeşmesi”, “Hünkârı”, “Pîri” olur

vet etmiş, “ilimden gidilmeyen yolun sonu

(Kılıç; Kökel, 2006: 2).

karanlıktır” mesajıyla cehaletin kötülüğüne

Hacı Bektaş Velî, tasavvufu daha çok
uygulama ve sonuçlandırma ilkesi çerçevesinde değerlendirip bunu “Dört Kapı Kırk
Makam” olarak isimlendirerek “yol” hâline

vurgu yapmış, “eline, diline, beline sahip
ol” nasihatlarıyla toplumda huzur, güven
ve barış ortamı oluşmasına katkı sağlamıştır
(Özcan, 2010: 488).

getirmiştir. Hacı Bektaş Velî’nin şahsiyetini,

Dünden bugüne yaşatılan bu manevi

tasavvufi bakış açısını doğru kavrayabil-

mirasın taşıyıcısı olabilmiş ve Hacı Bektaş

mek için yaşadığı devrin kültürel yapısını

Velî’nin yaşamı ve söylemleriyle zengin-

iyi bilmek gerekmektedir. Hacı Bektaş Velî,

leşmiş olan Alevî-Bektaşi inancı, zamanın

Anadolu’da Ahmed Yesevî’den itibaren

ruhsal erozyonlarına karşı kendi tarikatları

varlığı söz konusu olan Türk tasavvuf gele-

içerisindeki sorunlara, yine kendileri çö-

neği ve yorumunu öğretmeyi hedeflemiştir.

zümler üretebilmiştir. Alevî-Bektaşi tasav-

Ahmed Yesevî’nin Orta Asya’da temsil etti-

vufunda manevi makamı ister “mürşid” is-

ği “Toplum Hocası” geleneği işlevini, Hacı

terse de “pîr” olsun, neticede herkes “Hakk-

Bektaş Velî, Anadolu’da sürdürmüştür. Hacı

Muhammed-Ali Yolu”nun tâlibidir ve bir

Bektaş Velî’nin etkisi, XIII. yüzyıldan günü-

tâlibin ya da muhibbin hizmetkârlık derece-

müze kadar gelmiştir. Dünden bugüne me-

siyle “yol”a hizmet etmek mecburiyetinde-

sajlar veren Hacı Bektaş Velî’nin görüşleri,

dir. Bu “yol”; rıza’lığın ve aşk’ın yolu ola-

bugün yaşayan insanların bakış açısının tes-

rak görülür. Çalışmamızda; Hz. Pîr Hûnkar

pitinde de önemlidir. Bu açıdan Hacı Bektaş

Hacı Bektaş Velî’nin, özel anlamda tâlip ve

Velî’nin görüşlerini anlamak, idrak etmek,

dervişlere genel anlamda ise âdap ve erkâna

onun hakkında gerçekleştirilen çalışmalar

intisap etmiş herkese birer “rıza ve hizmet

ile mümkün olacaktır. Özellikle Hacı Bek-

elçisi” olarak söylediği (miras bıraktığı)

taş Velî’nin eserlerinin okunması ve tasav-

öğütlerden alıntılar aktarılacaktır. Alevî-

vufi sözcük hazinesi vasıtasıyla kavranması

Bektaşi tasavvufunda bilinmesi gereken bir

önem taşımaktadır (Cömert, 2011: 315).

diğer hususta manevi önderlerin söylediği

Hacı Bektaş Velî, 13. yüzyılda bir takım
siyasi ve sosyal çalkantıların hüküm sürdüğü Anadolu’da “gelin canlar bir olalım”, “bir
olalım, iri olalım, diri olalım” çağrılarıyla
ayrılıkların getireceği olumsuzluklara dik-

öğütlerin, aynı zamanda da sorumluluklar
getirdiği hakikatidir. Tarih seyrine bırakılan
bu öğütler, “yol” hudutları dahilinde “ikrâr
vermiş” herkesçe uyulması gereken sorumluluklar olarak görülmektedir.

kat çekerek herkesi birlik ve beraberliğe da185
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I. TÂLÎPLİK VE DERVİŞLİK
“Derviş”6 sözlük anlamıyla: “Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı
kimse, alperen”, “Yoksulluğu, çilekeşliği
benimsemiş kimse”, “Alçak gönüllü ve her
şeyi hoş gören kimse”, “Kırlangıç balığının
pek küçüğü” (TDK Sözlüğü) ve “Bir tarikata
ve şeyhe bağlı olan mürid, sûfiyâne bir hayat

Bektaşilikte ilk derece âşıklıktır. Âşık,
Bektaşiliğe ilgi duyan fakat henüz nasip almamış, tarikata fiilen girmemiş kişidir. İkinci derece, muhîb derecesidir. Muhîb olan
kişi, ikrâr vermiş, tarikata girmiştir. Üçüncü
derece dervişlik derecesidir. Derviş tarikata
girmiş, tâc takıp, hırka giyerek, kemer kuşanarak tekkede hizmet eden kişidir (Eğri,
2003: 82). Dervişlik bir riyâzet ve mücahede

yaşayan kişi” (Yazıcı, 1994: 188) anlamlarına

faaliyetiyle başlar. Sıkı bir perhize (imsâk)

karşılık gelmektedir. Farsça “dilenci” anla-

girilen bu dönemde yeme, içme, konuşma

mındadır, ama bu anlam “kapı kapı dolaşıp

ve uyuma en aza indirilir; ibadet, zikir ve

arayan” anlamından türemiştir. Tasavvuf

tefekkür arttırılır; nefsin arzularına hâkim

dilinde, “dünya malından vazgeçmiş” ve

olmaya, ölçülü ve disiplinli yaşamaya, böy-

bundan ötürü de “yoksul” anlamını dile ge-

lece ruhî bir erginlik ve mânevî olgunluğa

tirir. “Mürid” deyimiyle anlamdaştır. “Der-

ulaşmaya çalışılır. Çile hırkasını giyen der-

viş”, Bektaşilikte özel bir derecedir (Hançer-

viş istediği gibi hareket edemez, zorlukla-

lioğlu, 2011: 68).

ra dayanmak mecburiyetindedir. Dervişin
muradına ermesi için sabırlı ve tahammüllü

6 III. (IX.) yüzyılda mânevî ve ruhanî hayata yönelen
Müslümanlar arasında iki kuvvetli temayül belirdi.
Bunlardan birinin merkezi Irak, diğerinin merkezi Horasan’dı. Hâris el-Muhâsibî, Serî es-Sakatî ve
Cüneyd-i Bağdâdî gibi ünlülerin önderlik ettikleri
Irak’taki harekete “tasavvuf”, mensuplarına da “sûfî”
deniliyordu. Bunlar dindarlığın mânevî esaslarına
hassasiyetle bağlı kalmakla beraber âdâb, erkân, hırka gibi dış görünüşe ve semâa da önem veriyor, bu
özellikleriyle toplumda farklı bir zümre olarak görünüyorlardı. Bâyezîd-i Bistâmî ve Hamdûn el-Kassâr
gibi ünlülerin önderlik ettikleri Horasan’daki harekete ise “melâmet”, mensuplarına da “Melâmî” veya
“Melâmetî” adı veriliyordu. Bunlar halktan biri gibi
görünmeyi tercih ettiklerinden kendilerini halktan
farklı gösteren davranışlara, hırka ve semâ gibi mensuplarını teşhir eden şeylere kesinlikle karşı idiler. Bu
husus iki derviş tipinin ortaya çıkmasına yol açtı. Irak
sûfîlerinin dervişliği hem içte (bâtın) hem dışta (zâhir)
iken Horasan Melâmîleri’nin dervişliği sadece içte idi.
Bu iki derviş tipi her dönemde varlığını sürdürmüştür
(Yazıcı, 1994: 188).
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olması şarttır (Yazıcı, 1994: 188).
Hacı

Bektaş-ı

Velî

Hazretleri

ise

“Makalat-ı Gaybiyye ve Kelimâtı Ayniye”
adlı eserinde, dervişliği şöyle tanımlamaktadır (Aytaş; Yılmaz, 2009: 49/7-8):
“Bil ki, dervişlik ezelî bir saadet ve
ebedî bir devlettir. Her kim sır sahibi olursa
Yüce Allah

on sekiz bin âlemi kendisine

sunar ve on sekiz bin âlem onun emrinde
olur.” “Âlimlere fikir lâzımdır, dervişlere
zikir. Zira ki, fikirsiz âlim serabdır (şaşkınlık), zikirsiz derviş harabdır. Fikirsiz âlim
kanatsız kuştur, zikirsiz derviş yapraksız
ağaçtır. Fikirsiz âlim Nuh’suz gemidir; zikirsiz derviş ruhsuz kalptir. Fikirsiz âlim
Tur’suz Musa’dır ve zikirsiz derviş nursuz
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kandildir. Âlimlere ilim gerek, dervişlere

kamlarda devam eder ve nihayete ulaşana

velâyet. Derviş Allah’ın adını anmayı di-

kadar sülûkü olumsuz yönde etkiler (Ulu-

linden düşürmemeli ve gönlünde Allah’ın

dağ, 2010: 127).

adını anmaktan başka şeye yer vermemelidir. Çünkü gönül Allah’ın göründüğü ve
baktığı yerdir. Oraya Ondan başkası için yol
yoktur.”

İslam tarikatlarının gayesi de vâhdet-i
vûcuttur, yani sırf tevhittir. Tarikat dilinde pek önemli birer terim olan (Sır) veya
(Sırr’üs-Sır) işte sırf bu tevhitten ibarettir.

“Tâlip” ise: “İsteyen, istekli olan” (TDK

Bu vâhdet-i vûcut sırrı da sâliklere, tâliplere

Sözlüğü) ve “Bir tarikata girmek isteyen

uzun ta’lim ve terbiye devrelerinden sonra

kişi” anlamında kullanılan tasavvufi bir te-

yavaş yavaş ve ancak isti’datları derecesinde

rimdir (Uludağ, 2010: 127). Tasavvuf “sülûk

açıklanır. Çileler, seyr-ü sûlüklar, semâ’lar,

ilmi” şeklinde tarif edilir. Bu ilmin konusu,

erkânlar, esmâlar, evradlar’dan maksat, hep

tâlibin Hakk’a erme yeteneğini kazanmak

bu sırrın yavaş yavaş anlatılmasıdır. Bu se-

için nefsini dünya kirlerinden arındırma-

beple de, tarikatlarda tâlib, genellikle, dört

sı, ahlâkını düzeltmesi ve güzelleştirmesi,
amacı da nefsini ve Rabbini bilmesidir. Tasavvuf yoluna girmek yani sülûk yapmak
isteyene “tâlib”, yolun başlangıcında olana “mübtedî”, bu yolda mesafe katedene
“sâlik” (ehl-i sülûk), yolun sonuna ulaşana
“müntehî” denir. Sâlik mübtedî ile müntehî
arasındaki mertebededir. Sülûkün nefisteki
başlangıcı tövbenin ardından kalbin uyanıklık (yakaza) halinde olması, sonu ise Hakk’a

devreli bir öğretim ve eğitime tabi tutulur
(Sunar, 1975: 8):
1- Nefy ve Ispat Devresi: Bu devre (Lâ
ilâhe illallah) çekme devresidir ki bu, cahil
halka mahsus tevhittir.
2- Mahz Ispat Devresi: Bu devre (İllâ
Huu!) çekme devresidir ki bu okumuşlar
(Havâs)a mahsustur.

vuslatın (fenâ fillâh) ardından Hak ile bâki

3- Fenâfillah Devresi: Bu devre (Ya

olmaktır (bekā billâh). Sûfîlere göre sülûkün

Hak!) çekme devresidir ki bu, üstün âlimler

birtakım aşamaları vardır. Bunlara makâme,

(Havas’sın Havassın)e mahsustur.

menzil, medrece, akabe gibi isimler verilir.
Bu aşamalar üçe, ona, yüze ve bin bire kadar
varan gruplar halinde tasnif edilmiş, bu konuda kitaplar yazılmıştır. Hâce Abdullah-ı
Herevî’nin “Menâzilü’s-sâ’irîn”i bunların

4- Mutlak Fenâ Devresi: Bu devre en
üstün âlim ve ârif (Ahas)ler mertebesidir ki
bu mertebede, artık, (tâlib) yok, yalnız (Hak)
vardır. Yani, (tâlib ) artık (Hak) olmuştur.

en meşhurudur. Seyrü sülûk sırasında bir

İslam tarikatlarının hepsinin gâyesi

makam tam olarak gerçekleştirilmeden bir

vâhdet-i vûcut olmakla beraber bu görüşü

sonraki makama geçilemez. Aksi takdirde

en halis şekli ile temsil eden tarikatlar, sa-

bu makamdaki eksiklik daha sonraki ma-

dece ikidir: (Melâmîlik) ve (Bektaşilik). Bun187
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dan ötürü de bu iki tarikatta İbn-i Arabî’nin

hakikat ile rıza gösterip teslim olmazsalar,

(kâmil insan) nazariyesi en hâkim rolü oy-

gerek pir gerek tâlip ikrarları caiz olmaz…”

nar. Çünkü insan mertebesi, (Hilâfet) mer-

“Ol kimseler ki evle gelip ikrar verdiler ve

tebesidir. Bu açıdan Melâmîlik ve Bektaşilik

tâlip oldular mürebbiye ve musahibe yetti-

tarikatları ayni hakikati içermektedirler (Su-

ler. Onlara gerektir ki tarikatın ve hakikatın

nar, 1975: 8).

edeblerin ve erkânların ve farzların ve sün-

Alevî-Bektaşi öğretisi insanı, “serbesttir, ama serazat değildir” biçiminde tanımlar. Kişiyi mürşidin müridi olarak mürşide
bağlı olarak düşünürler. Mürşit, müridin

netlerin kabul edip Muhammed-Ali yoluna
erkânına boyun verip irâdet getireler ki mümin ve müslüm bacı yoldan rızasız iş işlemeye ki ikrarları caiz ola. Zira rızasız yol ol-

yolunu açan, aydınlatan, önüne seçenekler

maz. Çünkü yol erkân Hak Teâla’nın evidir”

sunan konumundadır. Mürit, bu aydınlan-

(Aytekin, 2001: 30-31).

mış yoldan, çeşitli seçeneklerden seçtiği
yolda gider. Yani mürşit, müridin yaşam
alanını daraltmaz, daha genişletir. Bu geniş
alanda manevra yeteneği kazandırır. Yalnız Alevilik-Bektaşilik’te mürit (talip), birey
kuralsız da değildir. Başıbozuk, düzensiz,
anarşik bir yaşam düşünülmez, kendisine
böyle bir yaşam önerilmez ve sunulmaz
(Aktaş, 2000: 19).
Alevî-Bektaşiliğin ahlak eğitimi, sevgi
esaslı yürütülen kurallar bütününü içermektedir. ‘Yol’a tâlip olmak isteyenler ‘rızâlık’la
gelmeli ve hizmetlerinde de rızalık göstermelidirler (Çelik, 2014: 89). Teslim-i Rızâlık
ile ilgili İmam Cafer-i Sadık Hazretleri şöyle buyurmaktadır: “Ve bir dahi mürebbi ve

Alevî-Bektaşi inanç sisteminde tâlip
(yola hizmetkâr ve Hakk’a kul) olmak
erkânlara göre şekillenir. Her tâlip kendisini maneviyatta pişirecek bir ‘dede’ye veya
‘baba’ya bağlı olmak ve manevi terbiye
(eğitim) almak durumundadır (Çelik, 2014:
87). Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî Hazretleri
“Makalât-ı Gaybiye ve Kelimâtı Ayniye”
adlı eserinde tâlibin taşıması gereken özellikleri şöyle açıklamaktadır :
“Tâlip kime derler? Tâlibin birinci makamı, dünya ve dünyada bulunanlara; ikinci
makamı ise kendi zatına ihtiyaç duymamaktır. Nitekim Hazreti Peygamber-Allah’ın selamı üzerine olsun- şöyle buyuruyor: ‘Dün-

musahip onlar dahi öyle gerektir ki evliya-

ya ahiret ehline, ahiret dünya ehline ve

nın ayini erkân-ı ve mürşidin sır nefesi ye-

her ikisi de Allah ehline haramdır. Ayrılık

rini ala. Biri birinin yurduna oturup ondan

gütmek yanlıştır. Topluluğa ait kimseye,

sonra terk-i mal ve terk-i can ve terk-i dün-

haksız ayrılık haramdır. Ayrılık ehline de

ya ve terk-i bed fiil ve terk-i hava bunları

haksız olarak bir araya gelmek haramdır.

terk edip ve teslim-i rızayı kabul edip rıza

Her ikisi doğru işte toplanabilir. Topluluk,

kapısında olmazsalar ve erkân-ı şeriat ve

haklı beraberliklerle ayakta durur.’ diye bu-

erkân-ı tarikat ve erkân-ı marifet ve erkân-ı

yurmuşlardır” (Aytaş ve Yılmaz, 2009: 9).
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“seyr-i

di değerini kaybeder, başkasına karşı da

sülûk” yolculuğu için rızalık vereceklere,

saygı göstermez” diye buyurmuştur (Ne-

daha doğrusu “nefislerini kurban edecek

simi, 2009: 82). Kendini tanıma ile ilgili en

tâliplere” mürşitler şu nasihatte bulunurlar:

zor savaş şüphesiz “nefis” ile olan savaştır.

Manevi

terbiye

alacaklara,

“Allah, eyvallah... Kapısında döktüğün
varsa doldur. Ağlattığın varsa güldür. Yıktığın varsa kaldır. Doğru gez, dost gönlünü incitme. Mürşide teslim-i rıza ol. Yalan
söyleme, kovu kovlama. Haram yeme, zina
etme. Elinle koymadığını alma, gözünle
görmediğini söyleme. Gelme gelme... Dönme dönme. Gelenin malı, dönenin canı... Bu
yol kıldan köprüdür, geçemezsin. Demirden leblebidir, çiğneyemezsin. Ateşten
gömlektir, giyemezsin! Riya ile ibadet, şirk
ile taat olmaz. Söylediğin meydanın, sakladığın senin. Allah, eyvallah” (Uluçay, 1998:
119).

Muhammedî ahlâka ancak ve ancak ‘nefs’
bertaraf edilerek varılabilir. Hûnkâr Hacı
Bektaş Velî bu mücadeleye, “Marifet nefsi
silmek değil, bilmektir.” şeklinde yaklaşır.
Bu yaklaşım ‘nefs’in mağlup edilmesi açısından çok önemlidir. Çünkü ‘nefs’ini bilen,
ondan gelecek tuzaklara düşmeyecektir.
“Yol’a ikrâr vermek” aslında tâlibin omuzlarına sorumluluk yüklemektir. Hangi talip
olursa olsun, ben’liğine karşı devamlı uyanık olmalı ve “gaflet” hâlinden korkmalıdır
(Çelik, 2014: 90).
Diğer tarikatlarında müşterek kaygısı
gibi Bektaşiliğinde kaygısı, “insan-ı kâmil”i
yani olgunlaşmış insanı ortaya çıkarmaktır.

II. HÛNKÂR’IN YAKTIĞI
VE SÖNMEYEN BİR ÇERAĞ
OLARAK: YOLU, TÂLÎBİ
VE DERVIŞİ DİRİ TUTAN
“ÖĞÜTLER”
İrfân okullarının sahibi ve gönül diplomaları vermiş olan Hacı Bektaş-ı Velî, insanları eğitim açısından “er kişi” ve “ham kişi”
olmak üzere ikiye ayırır: “Er kişi”, eğitilmiş

Tasavvufî literatürle ifade edilecek olursa,
Bektaşilik avamdan insan-ı kâmile doğru bir
seyir takip eder (Arslan, 2010: 72). O aşamada artık “insan-ı kâmilin ruhunu, gönlünü
temizlemiş olması, sevgiliden gayri her şeyi
(mâsîvâ) gönlünden çıkarması, benlikten
kurtulması, nefsine egemen olması gerekir.
Bu ise aşk, tarikat ve mürşid ile olacaktır”
(Noyan, 1999: 146).

kişidir. “Ham kişiler”i de “eğitim almaya

Alevilik ve Bektaşilikte “nefis eğitimi”,

müsait kişiler” ve “eğitim alamayacak du-

insan yetiştirme işinin temelidir. İnsanda

rumda olanlar” şeklinde ikiye ayırır. Yani

“iyi / kötü” olarak iki yan gören Alevilik

gafletten uyanmış olanlar ve gaflet hâlinde

ve Bektaşilik, “dedeler”, “babalar”, “pîrler”

olanlar (Aktaş, 2000: 20). Hûnkâr Hazretle-

ve “mürşitler” gibi tarikat yetişkinleri yo-

ri: “Bilmezlik, insanın hem bu dünyayı hem

luyla kişiyi bireysel olarak eğiterek ve her

öbür dünyayı kaybetmesine sebep olur.

türlü kötü ve yanlış eğilimlerinden arıtarak

İnsan bilmezlikten Allah’ı inkâr eder, ken-

“iyi”yi “kötü”ye egemen kılmaya çalışır. Ol189
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gun/yetkin insan yetiştirmenin yolu budur.

Âdemoğlunun gönlünü ince ince işleyen

Bu bir bakıma “gönül eğitimi” yoludur ve

Bektaşililerle ilgili olarak da merhum araş-

Alevî ve Bektaşiliğin ön plâna çıkardığı “gö-

tırmacı Abdulbâki Gölpınarlı (ö.1982) şun-

nül adamı (insan-ı kâmil)” bu yolla yetişti-

ları ifade etmiştir. Gölpınarlı’nın aktardığı

rilmektedir (Aktaş, 2000: 20).

bu ifadeler aynı zamanda Hûnkâr’ın kendi-

Hûnkâr Hacı Bektaş-ı Velî Hazretleri “Makâlât”ında “gönlü” şöyle tarif etmektedir: “Gönül büyük bir şehirdir. Noksan
sıfatlardan uzak olan Yüce Allah, (yerden)

sinden sonra tâlip ve dervişlerine bırakmış
olduğu manevi mirastan geriye kalan öğütlerden bazısı olarak kabul edilir. (Tâlip ve
dervişlerin ifade edilen tavırları yapmaları
öğütlenir): “Bektaşilere göre; varlık, benlik,

arşa değin neyi yarattı ise o şehirde vardır

gösteriş, büyüklenmek, herkesi hor görmek,

ve o şehre sığar. Hem o büyük şehirde iki

tamahkârlık, iyiliği başa kalkmak, haddini

büyük sultan vardır. Birisi Rahmani, birisi

bilmemek gibi şeyler tamamıyla kötüdür

Şeytanidir. Rahmani sultanın adı akıl, vekili

ve tarikat ehline yaraşmaz. Tarikat ehli eli

imandır, komutanı miskinliktir. Kalbin sağ

açık, gözü toktur; kötülüğü iyilikle karşılar,

tarafında yedi kale vardır. Her kalede Yüce

kendisini herkesten aşağı görür, kardeşleri-

Allah bir muhafız, vekil koymuştur. Muha-

nin hayrına koşar, aç’ı doyurur, susuzu kan-

fızların her birinin adı bilinmektedir.

dırır, onlara can-baş verir. Bir üzüm tanesi

İlk muhafızın adı ilimdir.
İkinci muhafızın adı cömertliktir.
Üçüncü muhafızın adı ar ve hayadır.
Dördüncü muhafızın adı sabırdır.

ezilirde kırk kişiye sunulur. Bir lokma bile
bin kişiye bölünür. Tarikat yolunda benliksenlik yoktur, dirlik-birlik vardır” (Gölpınarlı, 1992: 127).
Hûnkâr Hacı Bektaş Velî, “Makâlât”ında
dervişin, Hakk’a ulaşması için neler yapma-

Beşinci muhafızın adı perhizkarlık (aşırı

sı gerektiğini “4 Kapı 40 Makam”da yani

istekleri sınırlamak)tır.

“Şeriat, Tarikat, Marifet, Hakikat” ve bun-

Altıncı muhafızın adı korkudur.

bağlayarak açıklamıştır. Böyle bir sistem

Yedinci muhafızın adı edeptir” (Yılmaz
vd., 2007: 85).

ların on’ar makamları ile bir sistematiğe
ile dervişlerine (tâliplerine) insan-ı kâmil
olma yolundaki öğütlerini açıkladığı sistemin hemen hemen aynısını tasavvuf eko-

(...) Ve yine gönül, âlemin mutlak padi-

lünün kurucusu Hoca Ahmed-î Yesevî’nin

şahı olan Tanrı’sının bakış yeridir. Gönül ile

“Fakr-nâme”sinde de görmekteyiz (Gü-

Allah arasında perde yoktur. Bu durumda

zel, 2002: 46-47). Bu yolu, Hacı Bektaş Velî,

şimdi mü’minlerin gönlü Kâbe’ye benzer

“Makâlât”ında şöyle anlatmıştır: “Kul, Al-

(Yılmaz vd., 2007: 105).

lah Teâla’ya kırk makamda erer, dost olur.
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Bu makamlardan onu Şeriat, onu Tarikat,

siz, gümânsız sevendir. Aşkın esası, gerçek

onu Ma’rifet, onu da Hakikat içindedir”

mutlak olana duyulan aşırı sevgi ve bağlılık

(Yılmaz vd., 2007: 68). Hacı Bektaş Velî der-

ise; âşıklığın esası da, hakikati bulup onda

vişlerine (tâliplerine) bu öğütlerini verirken

yok olmak için yaşamaktır (Solmaz, 2014:

bunları ayetlerle, hadislerle, peygamber ve

74). Cenâb-ı Hakk, bir kudsî hadiste, “Gizli

velilerin kıssalarıyla destekleyerek açıkla-

bir hazineydim, bilinmeyi arzu ettim.” bu-

mış ve metaforlarla somutlaştırma yoluna

yurmaktadır ki, ilahi aşkın kaynağı budur.

gitmiştir. Bu şekilde dervişin anlatılanları

Çünkü, Allah’ı bilmek ve tanımak ancak

anlamlandırması ve karakterize etmesi ko-

aşk ile olur (Bozçalı, 2006: 280). Âşığın özü,

laylaşmıştır. Dervişin gönlüne, aklına direkt

sözü, yüzü, gözü ve kulağı aşka bağlanmış,

nüfuz eden bu metotlardan bir tanesi şöyle-

ruhu her nefes alıp verişte Hakk’a yürüyen

dir: “Gönül şehre benzer. Ten kaleye benzer.

bir can haline gelmiştir (Eğri, 2013: 84).

İçinin kalabalığı pazara benzer. Yürek, akciğer, öd, dalak dükkanlara benzer. Doğruluk

Âşıklığın davasını güden kişi,

(sıdk), kabullenme (ikrâr), isbat, dileme (ira-

Mâşuk’undan zerre gâfil olduğu yok,

det), perhiz (riyazet), şevk, muhabbet, korku (havf). Kesin bilgi (yakîn) kumaşa ben-

Aşk incisi dipsiz deniz içinde gizli,

zer. Akıl iki tarafı keskin kılıca benzer. Ve

Candan geçmeyince o candan aldığı yok

yine sermayede kazanç var, zarar var. İman
sermayeye benzer. Ve yine Cenab-ı Hakk’ın
buyurduklarını yerine getirmek kâr etmeye
benzer. İmansız kalmak sermayeden zarar
etmişe benzer” (Yılmaz vd., 2007: 101).
Hûnkâr Hacı Bektaş Velî, derviş ve
tâliplerine cömertliği öğütlemiş ve bunu da
dört türlü cömertlik var diyerek açıklamıştır:
“İlki mal cömertliği, zenginlerindir. İkinci,
beden cömertliği, gazilerindir. Üçüncü, can
cömertliği, âşıklarındır. Dördüncü, gönül
cömertliği, ariflerindir” (Yılmaz vd., 2007:
60). Hûnkâr’ın, tâliplerinden asıl istediği
can cömertliği ve gönül cömertliğidir. Birincisinde Alevî - Bektaşi yoluna giriş söz konusudur. Ölmeden önce ölme, bir can verip
Canan’da yok olup, tekrar bir diriliş söz konusudur. Çünkü, âşık olan Mâşuk’unu şek-

(Ahmed Yesevî; Bal, 2014: 236).
İkinci cömertlik, gönül cömertliği idi ve
bu âriflerindi. Bu konu ile ilgili Şah Hatayî
Sultan bir şiirinde, “Gönlümüz gânidir kibir
tutmayız, Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz.” (Özmen, 1995: 155) diyerek ârifliğin
boyutunu anlatmıştır. Ârif olan, 72 millete
bir nazarla bakabilmeli ve hakikat kapısının
birinci makamı olan “turab olmayı” başarmalıdır. Ârifler, Hakk kelamı olan Kur’ân’da
“Tathir (Ahzab-33)”7 Âyetinde Ehl-i Beyt’e
anlatıldığı gibi temiz olmalı Kur’ân, iman
7 Ahzap Suresi 33. Ayet. Tamamı: Evlerinizde de vakarlı oturun! İlk Cahiliye teşhirciliği gibi kendinizi
teşhir etmeyin! Namazı/duayı yerine getirin, zekâtı
verin, Allah’a ve Resulüne itaat edin! Allah sizden kiri
/ lekeyi gidermek istiyor ey Ehli Beyt, sizi tam bir biçimde temizlemek istiyor (Öztürk, 2013: 384).
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ve ikrâr üzere olmalıdır. Hûnkâr da âriflerin

yım” diye buyurdu (Yılmaz vd., 2007: 63-64).

aslının sudan olduğunu açıklamıştır. “Ârife

Bu örnekle Hûnkâr; zâhir âlemden, dünya-

gerektir ki hem arı hem de arıtıcı ola. Eğer,

lıktan el etek çekip, insanın Hakk’a yüzünü

“Âriflerin arı olanı ne demektir ve arıttı-

dönmesi gerekliliğini vurgulamıştır.

ğı nedir?” diye sorarlarsa şöyle cevap ver:
Ârifler katında her sözün üç ön yüzü, bir

Hacı Bektaş Velî, şeriat kapısının ilk

ardı vardır. Öyle olunca ârif olmayanlar bil-

makamını

mediklerinden dolayı sözün ardını söylerler,

önemi üzerinde durmuştur: “Şu kadar ki,

mahcup olurlar. Ancak ârifler, sözün ön yü-

ibadet imandır, iman ibadettir; birbirinden

zünü söylerler, utanılacak şey söylemezler.

ayrı olmaz. Her ibadet imana ulaştırmaz ve

Bundan dolayı suyun temiz olması demek,

belki de günahtır; ancak her günah küfre

aynı zamanda temizleyici olması demektir.

ulaştırmaz. Bu iki söz kişilere dosttur. Allah

Hangi kaba girerse o kap su gibi arı olur.
Kendisinden başka nesne ona benzemez,
rengi bilinir ve murdar olanı dışarı bırakır.
O halde, âriflerin temiz olması, temizleyici
olmasıdır, geri aslına döner ve birikir. Ârifler
katında şirk murdardır. İçlerinde koymayıp

anlatırken,

iman

getirmenin

Teala şöyle buyurmaktadır: “…Hani Rabbin (ezelde) Ademoğullarının sulblerinden
zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Ben sizin Rabbiniz değil
miyim? (Onlar da) Evet Rabbimizsin dedi-

dışarı bırakırlar, kendilerini arıtıp temizler-

ler.” İman budur. Ama bizim sözümüz han-

ler. O halde bilmek gerekir ki; Kendisini te-

gisinin Rahman’ın aslı, hangisinin Şeytanın

mizleyemeyen başkalarını temizleyemez.”

aslı olduğunu açıklamaktır. Şöyle bil ki,

diyerek dervişlerine ârif olmanın gerekliliği

Rahman’ın aslı olan iman, Şeytanın aslı şüp-

ve zorluğu üzerine öğüt vermiştir (Aykut,

hedir. İmana şüphe katmak olmaz” (Yılmaz

2011: 20-21).

vd., 2007: 68). Hûnkâr Hazretleri, bu şekilde

Hûnkâr; dervişe/tâlibe olan öğütlerine

bir iman tanımıyla, olumlu-olumsuz örnek-

“insan neyi sevdi ise Hakk Teâla onu sev-

lerle konuyu açıklamış, dervişin/tâlibin zih-

diğine kavuşturdu” diyerek devam eder.

nini netleştirmiştir.

“Noksan sıfatlardan beri olan Yüce Allah
buyurur ki: Üç kişi üç nesneye dayandı.
Birincisi; Şeytan, ateşe dostum dedi. Allah
katında zorlama yoktur, dostu dosttan ayırmaz. Sonunda Şeytanı ateşe yaktı. İkincisi,

Hûnkâr Hazretleri “Makâlât”ında insanın iç dünyasına yönelik bir çok konuya
da açıklık getirmiştir. Yapılan tasnif ve teşhislerle tâlip ve dervişlerin gönüllerine bir

Karun malına dayandı. Sonuç; malıyla bir-

çok açıdan “mana”lar gönderilmiş ve ifade

likte helâk oldu. Üçüncüsü, Muhammed

edilen öğütlerle yolun incinmemesi amaç-

Mustafa, Tanrı dostluğuna dayandı. Öyle

lanmıştır. “Kendini bilmek dilersen kitapta

olunca Yüce Allah “dostu dosttan ayırmaya-

yazdım, üçtür. Allah teâlâ şöyle buyurmuş-
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tur: “Dünyayı isteyeniniz de vardı, ahireti

uyanır. Allah teâlâ şöyle buyurmuştur “Uy-

isteyeniniz de vardı.” Bu ayetin manasını

kunuzu bir dinlenme kıldık.”9 Ve üç kişi-

şöyle bil ki öncesiz ve sonsuz olan Allah

nin günahları yazılmaz. İlki ergenlik çağına

buyurur: Ey kullarım! Görmeyi göz ile mi

gelmemiş çocuğa, ikinci uyuyana, üçüncü

sanırsınız? Bağışlanmayı ibadet ile mi sanır-

deliye. Bir çokları demişler ki uyku ten ra-

sınız? Öfkelenmeyi günah ile mi sanırsınız?

hatlığıdır. Ve can da binek hayvana benzer.

Yanmayı ateş ile mi sanırsınız? Âdem (a.s)’a

Ten canın bineğidir. Sıcak, soğuk, tatlı, acı,

Cennet içinde öyle bir azab çattı ki Cehen-

can sebebiyle ten de hisseder. Hayvanlar-

nemde o azab yok idi. İbrahim’e de ateş için-

da dikene düşmezler. Köy yolunu bilir ve

8

de bir bahçe verdim ki o bostan Cennet içinde yoktu. Ve Firavun’u Nil içinde boğdum
ve Musa’yı Firavun’dan kurtardım. Dostumu koruyup düşmanlarımı helak ettim. Ve
hem yüz bin ve binlerce yüz bin meleklerimi
yaktım, hiç birinin küçücük bir günahı yoktu. Ve hem yüz bin insanı bağışladım, hiç

şaşırmazlar. Ancak Hak yolunu bilmezler.
Gönül gözü kör olanlarda hayvanlar gibidirler; Hak yolunu görmezler. Nitekim Hz.
Peygamber (a.s.) buyurur “Hak teâlâ insana
dört göz verdi. İkisi baş gözü ve ikisi gönül
gözü. Baş gözüyle halkı görür, gönül gözüyle Hâlık’ı görür” (Yılmaz vd., 2007: 90).

birinin küçücük bir ibâdeti dahi yoktu. Her

Hacı Bektaş Velî, “Makâlât-ı Gaybiyye

neyi yaparım çünkü Kadir’im, gücüm yeter.

ve Kelimât-ı Ayniyye” adlı eserinde derviş-

Kimi istersem ağlatırım, kimi istersem gül-

leri ve tâlipleri muhatap alarak onlara çeşitli

dürürüm. Benim bildiğimi siz bilemezsiniz.

öğütlerde bulunmuştur: “Yüce Allah’a ulaş-

Ancak benim iyiliğim korku ile ümit arasın-

mak üç çeşittir. Birincisi; hayvansal davra-

da olanadır” (Yılmaz vd., 2007: 89). Bizim

nışlardan kurtulmak, o da nefsi arındırmak-

sözlerimiz hemen canı açıklamaktır: “Bi-

tır. İkincisi; yüce Allah’tan başkasından kop-

rinci cana “cismani” derler, diri kalır; diken

maktır, o da kalbi temizlemektir. Ve üçün-

batmasını veya kıl çekilmesini duyar. İkinci

cüsü; (Maddi) sıfatlardan kurtulmaktır, o da

cana “yeme ve içme” derler; yedirir ve içti-

ruhu yüceltmektir. Buna göre tâlibin, nefsini

rir. Acıkmayı ve susamayı bildirir. Üçüncü

arıdırması, kalbini temizlemesi ve ruhunu

cana “ruhâni” derler. Beden uyuyunca o can

yüceltmesi şarttır. Derviş, yüce Allah’ın sı-

8 Âli İmran Suresi 152. Âyet. Tamamı: Yemin olsun
ki, siz onları Allah’ın izniyle öldürmekteyken, Allah
size vaadini doğrulamıştı. Nihayet, siz korkuya kapıldınız, yapılacak iş hususunda çekiştiniz. Ve Allah,
sevdiğiniz şeyi size gösterdikten sonra isyan ettiniz.
İçinizden bir kısmı dünyayı istiyordu, bir kısmınız ise
âhireti istiyordu. Sonra, sizi imtihan etmek için onlardan uzaklaştırdı. Yemin olsun, sizi affetmişti. Allah,
müminlere karşı lütuf sahibidir (Öztürk, 2013: 74).

larından arınmalı, kendi kişiliğinde (zat) ve

fatlarında baki kalabilmek için kendi sıfatbütün görüntülerinde Allah’ın görüntülerini gözlemleyebilmek için benlik ağacını kökünden sökmelidir. Nitekim yüce Allah; O,
9 Nebe Suresi 9. Âyet. Tamamı: Sizin uykunuzu bir
dinlenme / bir rahatlama / bir tür ölüm yaptık (Öztürk, 2013: 545).
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her şeyden öncedir; kendisinden sonra hiçbir

Derviş gönlünü teklik (tevhid) suyu ile

şeyin kalmayacağı sondur; varlığı âşikârdır;

beslemeli, ruhunu Hakk’ın görüntü nurla-

gerçek mahiyeti insan için gizlidir.10 buyu-

rıyla ışıklandırmak; “İnsanın özü, benim

ruyor. [Bütün varlıklar yok olduktan sonra

sırrımdır, ben de onun sırrıyım.” incisine

baki kalacak O’dur. Onun sonsuzluğunun

kavuşmak için Yaratanın görüntü denizinde

sonu yoktur. Varlığını kanıtlayan kanıtların
çokluğu ve açıklığı sebebiyle her akıllı onun
zat-ı hakikatini düşünemez. Yani; ilk benim
ki, seni yoktan ben yarattım yine son benim,
senin dönüşün bana olacaktır. Zahir benim
ki, senin yüzünü en güzel şekilde bezedim,
Batıl’da benim ki senin gönlüne hakikatlerin
sırrını emanet bıraktım.] Derviş: Yok olma

dalgıçlık yapmalıdır. Çünkü ruha can diyorlar, [Canın içinde bir sır saklıdır ki ona
da Canan denir. Sadece sevgilinin makamı
değil kendisidir de.] derun (iç) diyorlar.
O, sevgi ve hatta Allah’ı anma makamıdır.
Yüce Allah’ı anmak üç çeşittir: Birincisi, dil
ile anmak, ikincsi kalp ile anmak ve üçüncü-

gemisine binip ‘Ölmeden önce ölünüz!’ sıfa-

sü sır ile anmak. Hâdis-i Kutsî’de şöyle bu-

tını kazanmalı, (ebedi) varlık denizinde do-

yurulmaktadır: “İnsanoğlunun gövdesinde

laşmalıdır. Nitekim yüce Allah ‘Allah, ondan

bir et parçası vardır; et parçasında bir kalp,

başka Tanrı olmadığına şahitlik etmiştir’

11

kalpte bir gönül, gönülde bir işaret, işarette

buyuruyor. Yine o, ilahi düşüncelere dalma-

bir nur, nurda bir sır, sırda biz varız” (Aytaş

lı; sevgi meyvelerini dermeli; ruhunu birlik

ve Yılmaz, 2009: 3-4).

içinde tutmalı; ilahi sırlara ulaşmaya gayret
etmeli; başına ihlas tacı koymalı; huzura çıkma kemeri kuşanmalı; ibadet bineğine bin-

Dervişin maneviyat şehrinin bayındır
olabilmesi için benliğine saldırması, onu

meli, teklik makamına erebilmek için kulluk

yağmalayıp yıkması; kökünden söküp at-

kırbacını eline alıp gayret atını birlik mey-

ması gerekir. Çünkü benlik şehrine, yıkıl-

danına koşturmalıdır. Nitekim yüce Allah

madan önce nefsani şehir; bayındır olduk-

“Ey Muhammed de ki, Allah bir tek’tir.”12

tan sonra da ruhani şehir derler. Dervişin

buyurmaktadır” (Aytaş; Yılmaz, 2009: 2-3).

nefisten (benliğinden) ve şeytandan kurtu-

10 Hadîd Suresi 3. Âyet. Tamamı: Evvel’dir O, başlangıcı yoktur; Âhir’dir O, sonu yoktur; Zâhir’dir O, her
şeyde belirir; Bâtın’dır O, gözlerden gizlenmiştir. Her
şeyi hakkıyla bilen Âlim’dir O! (Öztürk, 2013: 497).
11 Âli İmran Suresi 18. Âyet. Tamamı: Allah, kendisinden başka Tanrı olmadığına tanıklık etmiştir. Meleklerle ilim ahipleri de adalet ölçüsüne sarılarak tanıklık
etmişlerdir ki, o Azîz ve Hakîm olandan başka hiçbir
ilah yoktur (Öztürk, 2013: 60).
12 İhlâs Suresi 1. Âyet. Tamamı: De ki, O, Allah’tır;
Ahad’dır, tektir! (Öztürk, 2013: 575).
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Allah, her yeri kaplar ve her şeyi bilir.”13 Hz.

ve rahmetiyle sizinledir. Yani nerede olur-

Ali -Allah kişiliğini aziz kılsın- de şöyle bu-

sanız olun Allah’ın ilmi ve kudreti sizden

yuruyor: “İman edip sevgi duyanlar, bütün

ayrılmaz. Bu ise akılla anlaşılmaz, ancak o

hayatları boyunca yüce Allah’a içtenlikle

zevk ile anlaşılır, bunu dil de açıklayamaz.

tapmalı; sözlerinde, işlerinde, davranışların-

Allah sizin yaptığınızı görüyor ve onları

da, oturuşlarında duruşlarında, yemelerin-

değerlendirecektir. Bir Hadis-i Kutsî’de de

de, içmelerinde hatta uyurken ve uyanıkken

şöyle denilmektedir: “Benimle nimet bul ve

O’na ibadet etmeli, her durumda onunla bir

benimle yakınlık kur. Çünkü ben sana baş-

olmalıdır.” Yine yüce Allah şöyle buyuru-

kasından daha hayırlıyım.” Derviş Allah’ın

yor: “Nerede olursanız olun O, sizinle bera-

adını anmayı (zikir) dilinden düşürmemeli

berdir. Allah yaptıklarınızı görür.”14 (Aytaş;

ve gönlünde Allah’ın adını anmaktan başka

Yılmaz, 2009: 4-6).

bir şeye yer vermemelidir. Tâlibin meramı

Derviş sözlerinde, amellerinde ve davranışlarında doğru olmalı; vücudunu gerçek özne (yani Tanrı) ile var etmeli; “Vücutta Allah’tan başka özne yoktur.” gerçeğini
bilmeli; her zaman (Allah’a) yakınlık denizine alışmalıdır. Bu konuda Yüce Allah şöyle
buyuruyor: “Biz ona şah damarından daha
yakınız.15 Fakat siz onu göremezsiniz.”16 Allah genelde ilmi ve kudretiyle, özelde lütfü

ve şikayeti Allah’tan başkasına olmamalıdır. Çünkü gönül, Allah’ın göründüğü ve
baktığı yerdir. Oraya ondan başkası için yol
yoktur (Aytaş ve Yılmaz, 2009: 6-7).
Derviş ve tâlip kendini, Hakk’ın yarattığı, takdir ettiği, emir alanı, baktığı yeri olarak
bilmelidir. Allah’ım emrine razı ve ondan
hoşnut olmalıdır. Kendini Allah’ın rızasına,
isteğine ve eşi olmayan Yaradan’ın iradesine
teslim etmelidir. Çünkü Yaradan’ın yarattı-

13 Bakara Suresi 115. Âyet. Tamamı: Doğu da batı da
yalnız Allah’ındır! O halde, nereye dönerseniz orada
Allah’ın yüzü vardır, Allah Vâsi’dir, varlığı sürekli
genişletip büyütür; Alîm’dir, her şeyi en iyi bilendir
(Öztürk, 2013: 30).

ğına karşı iradesi çeşitlidir. Bazen sevinç,

14 Hadîd Suresi 4. Âyet. Tamamı: O, odur ki, göklerle
yeri altı günde yarattı, sonra arş üzerinde egemenlik
kurdu. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve
onda yükseleni bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle
beraberdir. Allah, işleyip üretmekte olduklarınızı en
iyi şekilde görmektedir (Öztürk, 2013: 497).

Hakk’tan gelen her şeyi canı gönülden ka-

15 Kaf Suresi 16. Âyet. Tamamı: Yemin olsun ki, insanı biz yarattık. Nefsinin ona neler fısıldadığını da biz
biliriz. Biz ona, şah damarından daha yakınız (Öztürk,
2013: 476).
16 Vâkıa Suresi 85. Âyet. Tamamı: Biz ona sizden daha
yakınız, ama siz göremezsiniz (Öztürk, 2013: 497).

bazen hüzün; bazen sağlık, bazen hastalık;
bazen darlık bazen de ferahlık şeklinde taksim edilmiştir. Hepsini Hakk’tan bilmeli ve
bullenmek ve onunla yetinmelidir. Hatta
onunla sevinip gülmelidir. Ancak bu şekilde Allah ile beraberlik makamına ulaşır ve
sabredenler meydanında at sürer (Aytaş;
Yılmaz, 2009: 13). Derviş (tâlip), Allah’ın
yardımıyla Allah’ın cemâline17 eriştiğinde
17 Cemâl, güzellik, yüz güzelliği anlamına, tasavvufta
ise Allah’ın güzelliği, lütuf ve iyiliği manasına gelir.
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celâlin16 cemâl ile birleşik olduğunu görür.

ve mucizenin varlığıyla Tanrı kendine özgü

Kendini Allah’ın celâline bırakmadıkça

kitabını ortadan kaldırarak, diğer bir kitap,

cemâle ulaşamaz. Demek ki Allah’ın lütfu

Şeriat getirdi. Bununla O ‘ulûl-azm (çaba sa-

ile ululuk güneşi gönle doğup ışık saçarsa,

hipleri)’ oldu. Önceki Şeriat’ı kaldırıp, yeri-

Allah’tan başka hiçbir varlık ona etki ede-

ne Şeriat getirmekle son makama (makam-ı

mez. Ondan sonra gönlünde arınma olur ve

hatm) erişti ve adı ‘hatim (son peygamber)’

gönlünde alemin yansımasını görür (Aytaş;

oldu.”

Yılmaz, 2009: 14).

Hacı Bektaş Velî’den sordular ki: “İstek

Fevâid (Yaralı Öğütler) adlı eserinde

duyulan Tanrı’nın yüzü ve iyilikleri (cemâl-i

de Hacı Bektaş Velî Hazretleri, derviş ve

ilahi) neyle ve nasıl görülmesi olanaklıdır?”

tâliplere çeşitli başlıklar altında şu öğütler-

Buyurdular ki: “Doğruluktan ayrılmama

de bulunmaktadır. Horasanlı Hz. Sultan

(sıdk), gösterişten uzak ibadet yapma (ihlas)

Hacı Bektaş Velî buyurmuştur (Öz, 2011:

gözüyle, Tanrı’nın hoşnutluğunu dileme

25-26): “Ey derviş! Hz. Muhammed’e ‘Ba-

(talep) aynasında!” (Öz, 2011: 34). Hacı Bek-

tıl dinlerden Hak din olan İslam’a yönele-

taş Velî kendi dervişlerinden birini üzüntü-

rek, İbrahim’in dinine uy!’ âyeti indirilince,

lü buldu ve buyurdu: “Senin gönül darlığın,

kendisinden önce geçmiş olan peygamberi

kötülüğe gönül vermektendir. Ne zaman ki

onayladı. Böylece ‘iman’ makamına erdi.

bu dünyadan uzaklaşırsın ve gönlünü kötü-

O’nun adı ‘âbid (tapan)’ oldu. İbadet yüzü

lüğe yöneltmezsin, dar yürekli olmazsın.”

ile yüzünü dünyadan ve tüm varlıklardan

Ve buyurdu ki: “Özgür (azad) odur ki; kim-

tümüyle çevirdi. Böylece ‘zühd’ makamı-

senin incitmesinden incinmez. Yiğit olur ki

na erdi ve adı ‘zâhid (dindar)’ oldu. Zühd

hak edeni de incitmez” (Öz, 2011: 35).

(dünyalıktan uzaklaşıp, kendini Tanrı’ya ve
tapınca adama) yüzünden ‘Ya Rabbi, bize
bütün şeylerin/varlıkların gerçek yüzünü
gösterir’ dileğiyle varlıkların gerçek amacına (hakikatine) ilişkin bilgi edindi. Marifet
makamına erişti. Adı ‘arif (bilgili)’ oldu. Marifet varlığıyla Tanrı O’nu özsel olarak ‘sevgi
ve esin (muhabbet ve ilham)’ nimetine eriş-

Pîr Hacı Bektâş-ı Velî Hazretlerinin
kendisi de “Vilâyetnâme”de rızk veren (dağıtan) olarak tasvir edilir. Halifelerinin de
aynı şekilde bu yolda (rıskı paylaşanlar olarak) devam etmelerini istediğini (öğütlediğini) Saru İsmail’e bıraktığı vasiyetinde de
anlayabiliyoruz (Soileau, 2005: 154):

tirdi. Velilik makamına erişti, adı ‘veli’ oldu.

“Sen de hizmet et, sofra yay. Himmet

Velilik varlığıyla Tanrı O’nu vahyine ve

dilersen cömertlikte bulun. Murtaza’dan

mucizesine ayırmayı buyurdu. O’nu iyilikle

(Hz. Ali’den) halk, er’lik ve keramet istedi-

halka gönderdi. Görevi halkı Hakk’a çağır-

ler, O’da Kanber’e, “sofrayı yay” buyurdu!..

maktı. Böylece de ‘nebilik/nübüvvet’ maka-

Benden kisvet giyen her mürid, konuk is-

mına erdi ve adı ‘nebi’ oldu. Eriştiği vahiy

tesin, konuğa hizmet etsin... Öğüdümü tut,
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ölümümden sonra bin koyunla yüz sığır

Şiirlerdeki “yetmişiki milleti ayıpla-

kurban et, bütün halkı çağır, hizmet et, onla-

mamak”la ilgili söyleyişlerden bazıları şun-

rı doyur. Yedinci günü, kırkıncı günü,

lardır:

helva dök, korkma, er’in harcı eksilmez. Ne
kadar mürid, muhib varsa davet et, onları
topla. Öğüt ver, ağlamasınlar...”
Hacı Bektâş-ı Velî Anadolu’da hoşgörüsü sayesinde insanların gönlüne girmiştir.
Onun hayatı incelendiğinde gerek şahsında

Kendi noksanını bil ârif ol,
Kimsenin ayıbını gözetme gönül,
Yetmişüç millete bir nazarla bak,
Hak sevmiş yaratmış söz etme gönül.

gerekse Bektaşilik anlayışında hoşgörünün

(İlhami)

çok ciddi bir yeri olduğu görülecektir. Kay-

Yaratılanları hor görmemek gerektiği

nağını mensubu bulunduğu İslam dinin-

herkesin bir balçıktan yaratıldığı ifade edil-

den alan bu sevgi ve hoşgörü kahramanları

miştir:

bu anlayışlarını Yunus’un “Yaradılanı hoş
gördük, Yaratan’dan ötürü” veciz ifadesiyle özetlemişlerdir. Hz. Muhammed’in
“Birbirinizi sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız!” sözünü düstur kabul eden bu
kahramanlar, yine yetmişiki millete aynı
gözle bakmışlar bütün insanlara karşı hoşgörü ve sevgi ile yaklaşmışlardır. Hacı Bektaş Velî’ye atfedilen şu söz Bektaşilikteki
açıklığın ve hoşgörünün bir başka delilidir.
“Her tavladan boşanan at bizim tavlamızda

Hor görmeyin yaratılan insanı,
Elest bezminden önce nur olanı,
Zâhir bâtın erişip de yöreni,
Bir balçıktan var ettiler bizi.
Azbî, Bektaşilerin kimseyi ayıplamaması gerektiğini “gördüğünü ört, görmediğini söyleme” sözüyle özdeyiş haline getirmiştir:

eğleşir. Bizim tavladan boşanan at ise ferah

Sana yerden gökten büyük nasihat,

bulamaz”. Bu ifadeyle herkese kapılarının

Gördüğünü ört görmediğini söyleme,

açık olduğu, bunun için uygun ortamın bulunduğu anlatılmak istenmektedir. Bektaşi
şiirlerinin muhtelif örneklerinde de Hacı
Bektaş Velî’nin gül misali güzel kokan hoşgörüsünün kokusunu almak da mümkündür (Özcan, 2005: 151).

Erenlerden pîrden budur emanet,
Gördüğünü ört görmediğini söyleme.
(Azbî)
Yaktıkları “çerağ”larla Anadolu’nun
yüzyıllardır aydınlanmasına katkı sağlayan
Hz. Mevlana ve Hz. Pîr Hacı Bektaş Velî;
kendi aralarında geçtiği rivayet edilen ve
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Anadolu topraklarında ki hoşgörüyü en iyi

Adam bu yanıta da çok şaşırır. Kalkar

yansıtan şu menkıbeyle de tâlip ve dervişle-

Hacı Bektaş Dergahı’na tekrar gider. Hacı

rine “hoşgörü”nün ne kadar büyük bir hazi-

Bektaş-ı Veli’ye durumu anlatır. Mevlana’nın

ne olduğunu öğütlemiş ve bu hazinenin de

kurbanı kabul ettiğini söyleyip, bunun sebe-

kolay harcanmaması gerekliliğine vurgu da

bini birde Hacı Bektaş-ı Veli’ye sorar. Hacı

bulunmuşlardır:
Bir adam kötü yoldan para kazanıp, bununla kendisine bir inek satın alır. Ancak
bir süre sonra, yaptıklarından pişman olur.
Günaha girdiğini düşünür ve hiç olmazsa iyi bir iş yapmış olmak için, ineği Hacı
Bektaş-ı Veli’nin dergahına kurban olarak
bağışlamak ister; o zamanlar dergahlar aynı
zamanda, fakirin fukaranın karnını doyuran
aşevi olarak da hizmet veriyordu. Artık iyi

Bektaş-ı Veli’de şöyle yanıt verir:
- Bizim gönlümüz bir su birikintisi ise,
Mevlana’nın gönlü okyanus gibidir. Bu
yüzden, bir damlayla bizim gönlümüz kirlenebilir ama onun engin gönlü kirlenmez.
Bu sebepten dolayı o senin hediyeni kabul
etmiştir.
Son olarak da Hz. Pîr Hûnkâr Hacı Bektaş Velî, iyi insan olmanın yolunu şöyle tarif
etmektedir (öğütlemektedir):

bir insan olmak isteyen adam, içinde bulun-

“Ey canlar! Birbirinizi seviniz, sayınız;

duğu durumu, vicdan azabı ile Hacı Bektaş-ı

biri birinize yardım ediniz. Bilim, hoşgörü,

Veli’ye anlatır ve ineği dergaha bağışlamak

iyilik, konukseverlik, doğruluk, dürüstlük

istediğini söyler. Ancak Hacı Bektaş-ı Veli:

ve sevgi sahibi olunuz. Gönül kırmayın, öf-

- Kirli işlerden kazanılmış parayla alınan bu inek helal değil, diyerek bu kurba-

kenizi yenin. İyiliğe iyilik ‘her kişinin’ işi,
kötülüğe iyilik ise ‘er kişinin’ işidir. Her
çeşit düşünceye ve inanca saygı duyun. İyi

nı geri çevirir. Bunun üzerine adam Mev-

şeylerle sevinç duyun, sıkıntıları da güler

levi Dergahı’na gider ve aynı durumu

yüzle, sabırla göğüsleyin. Nefsinizle savaş-

Mevlana’ya anlatır. Mevlana ise bu hediyeyi

mak, en büyük savaştır. Bilerek, bilmeyerek

kabul eder. İki farklı tavır karşısında şaşıran

bir günah (suç) işlemişseniz, o suçtan piş-

adam, aynı şeyi Hacı Bektaş-ı Veli’ye de an-

manlık duyarak, bir daha işlemeyeceğinize

lattığını ama onun ineği kabul etmediğini

söz verirseniz, kendinizi arıtmış olursunuz.

söyler ve Mevlana’ya bunun sebebini sorar.

Tövbesiz adam, yularsın mal gibidir. İnanç

Hz. Mevlana şöyle konuşur:

ve ikrârınızda direnmeli, sonunu düşünerek
yalandan ve düzenden ırak durmalısınız.

- Biz bir karga isek, Hacı Bektaş-ı Veli

Elinize sahip olup, hırsızlık yapmayın; di-

bir şahin gibidir. Öyle her leşe konmaz. O

linize sahip olup gönül kırmayın; kötü söz

yüzden senin bu hediyeni biz kabul ederiz

söylemeyin; belinize sahip olup başkalarının

ama o kabul etmeyebilir.

namusuna kötü gözle bakmayın. En kutsal
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ibadet çalışmak, doğruluk ve insan sevgi-

rında biri de “kalp” olsa gerek. Tam da bu

sidir. Gündüz istekle dünya işine, gece de

noktada Hz. Peygamber dikkatleri “kalbe”

aşkla ahiret işine bakınız. Büyüklüğe kapıl-

çeker ve kalp temizliğinin insan-ı kâmilin

mayınız. İçiniz ve dışınız bir ve temiz olsun.

özelliği olduğuna işaret eder: “Dikkat edin!

Hakkınız olmayan şeyleri değil istemek, el

Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi ol-

bile sürmeyiniz. Gözünüzle görmediğinizi

duğunda bütün vücut iyi olur. O bozulduğu

ve kulağınızla duymadığınızı söylemeyiniz.

zaman bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O

Dahası; gördüğünüzü örtün, görmediğinizi

kalptir” (el-Buhârî, 1992: 39). Alevî-Bektaşi

söylemeyin! Kendisini arıtmayan, başkasını

tasavvufunda nihai istikamet olan “insan-ı

da arıtamaz!..” (Yaman, 2013: 225).

kâmil olma” amacının, temiz bir kalp (gönül) taşımakla eş anlamlı olduğu görülmek-

SONUÇ
Hûnkâr, tüm bu bilgileri eserlerinde
anlatıp, açıkladıktan sonra hakikatin âşikar
olması için “4 Kapı 40 Makam”ın eksiksiz
olması gerekliliği üzerinde durmuştur. Bu
tasavvufi yolun bir süreç olduğu ve öğütleri

tedir:
Gönül sarayını pak et ki mihman-hane-i
Hak’dır.
Vakit olur ki tahtını görmekliğe Sultan
gelir.

tutanların da “insan-ı kâmil” olma yolunda

Demek ki saray silinmiş, süpürülmüş

ilerleyeceğine dair kanıtları sunmaktadır.

olursa Sultan’ın hoşuna gider. Toprak o

Hacı Bektaş Velî Hazretlerine göre: “Kâmil

tâlibin başına ki erenleri hazır ve nazır bil-

insan (nefs-i kâmil); dünya nimetlerini eli-

mez ve gönül aynasını silmez. Hangi tâlibin

nin tersiyle iten, yalnızca Hakk’a gönlünü

gönlü temiz değilse ondan Peygamberler ve

açan ve Hakk ile meşgul olan kişidir.” Hz.

Erenler bizar olur (Yaman, 2013: 21).

Peygamber bir hadisinde, “Şeriat sözlerimdir, Tarikat fiillerimdir, Hakikat hâlimdir
ve Marifet hâlimin başıdır” (Sarıkaya, 2008:
28). diyerek insanın dört kapıyı hayatına karakterize etmesi gerektiğini vurgulamıştır.
Hûnkâr da bunu eserlerinde latifeli, kıssadan hisse çıkarılabilecek şekilde ve hoş bir
anlatımla tercih etmiştir.

Derviş ve tâliplerin, “bed (kötü) huylarını” bağlamaları ve rahmani yönlerini
serbest bırakmaları da yine Alevî-Bektaşi
âdap ve erkânı içerisinde şöyle ifade edilmiştir: “Ol kim bağlı gerek, evvel, gözü, nâmahremden, ikinci, kulağı, yaramaz haberden, üçüncü, dili bağlı gerek şer kelamdan,
şirkten ve dördüncü, hatardan, kinden bağlı

Bu anlamda Hz. Peygamber’in şu ha-

gerek, beşinci, mekri, altıncı buhlu, yedin-

disi de hem tâliplere hem de dervişlere yol

ci, hırsı bağlı gerek. Sekizinci, kuvvet bendi

gösterici niteliktedir. Çünkü seyr-ü sûlük

bağlı gerek, dokuzuncusu, ayıbı, onuncu, eli

seferine çıkacakların en büyük yardımcıla-

bağlı gerektir, uğurluktur. On birinci, ayağı
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yaramaz işlerden on ikinci, Hak”tan gayrıya

içerisinde defalarca ispatlamıştır. Çalışma-

gönül bağlı gerek” (Eğri, 2001: 32)

mızda Hz. Pîr Hacı Bektaş Velî’nin görüşle-

Ey Hakk’a talip olan kardeş! İyi huylarla kötü huyların ne olduğunu, Cenneti
kimlerin, Cehennemi kimlerin kazanacağını
anlamış olsan gerek. Bir hadis’de şöyle buyurulur: “Dünya, ahretin ekin tarlasıdır. Burada ne ekersen, orada onu bulursun.” “İyi”
ve “kötü” ne yaparsan, öbür dünyada bulacağın odur. Hakk yoluna bağlanmak isteyen
tâliplere bu Buyruk’ta anlatılanlar yeter.
Fakat akıllı ve arif kişilerle musahip (dost)
olmadıkça gerçeğe erişmek zordur; kuru sözün faydası yoktur, bir kâmil mürşide (kılavuza) sahip olmalıdır. Zira bal bal demekle,
ağız tatlanmaz (Atalay, 2011: 282-283; Bkz.
Solmaz; Çelik: 2014: 49).
Yarabbi! Beni iki dünya hakkında emsalsiz kıl,
Yoksulluk tacı ile beni üstün kıl,
İstek yolunda beni rızk vericiden ayrı
düşür,
Ve sana erişmeyen yoldan yüzüm çevir
(Hacı Bektaş Velî; Öz, 2011: 79).
Görüldüğü gibi Alevî-Bektaşi tasavvufunda ilkesel bir şekilde yürütülen ve uygulanan ahlak kurallarının tümünde asıl amaç
“insan-ı kâmil(ler)-i” yetiştirebilmektir. Bu
manevi gayenin en büyük okullarından biri
de şüphesiz ki Hz. Pîr’in dergâhı olmuştur.
Hacı Bektaş Velî Hazretleri; yetiştirdiği,
Anadolu ve Balkanlara gönderdiği halifeleri veya dervişleriyle bu önemini tarih seyri
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rinden hareketle tâlip ve dervişlere bıraktığı
öğüt ve sorumluluklardan siz araştırmacılara bir demet sunmayı amaç edindik. Şüphesiz ki yüzyılların birikimiyle zenginleşmiş
olan Alevî-Bektaşi tasavvufunu ve Hacı
Bektaş Velî Hazretlerinin konuyla alakalı
muhtelif görüşlerini bir makalenin sınırları
içerisinde ifade etmenin güçlüğünü yaşadığımızı da bilmenizi isteriz. Umarız; Anadolu, kendi bağrında yetiştirdiği tüm “güllerini” ve çorak gönüllere “Ser-çeşme” olmuş
Hacı Bektaş Velî Hazretlerinin mesajlarını
toplumsal yaygınlıkla içselleştirebilir. Çağımızın ihtiyaç duyduğu “sevgi ve hoşgörü”
yüklü bireylerin bu vesileyle çoğalmasına
da katkı sağlayabilir.
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ÂŞIK ŞİİRİNDE AYETLEMELER
“AYETLEME” IN THE MINSTREL POETRY

Doğan KAYA1

first examples of these types of ayetlemes
that was written with hece-mater and usually form of quatrains belong to Nesimi. These

ÖZ

types of poems have been written by the
Alevi-Bektashi poets. The issues examined

Ayetleme, dini-tasavvufi Türk şiiri tür-

in the ayetlemes are generally about just one

lerinden biri olup surelerin ve bu çerçeve-

or more than one passages of Qoran as well,

de ayetlerin konu edildiği şiirlerdir. Hece

especially Fatiha, Kevser and İhlas.

vezni ile ve daha ziyade dörtlüklerle ortaya
konulan bu örneklerin ilki Nesimî’ye aittir.
Bu tarz şiirleri, Alevî-Bektaşî inanca sahip

Keywords: Alevism, Quran, Verse, Minstrel Poetry.

şairler söylemişlerdir. En çok Fatiha, Kevser
ve İhlâs Sureleri ele alınmıştır. Ayetlemelerde ya başlı başına bir sure ya da birkaç sure
konu edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Alevilik, Kuran,
Ayet, Aşık Tarzı Şiir.

ABSTRACT

Dini-Tasavvufi Türk şiirinde ortaya
konulan ürünler muhtevalarına göre çeşitli başlıklar altında toplanabilir. Bunlar;
yaratıcı olan Allah’ı, başta Hz. Muhammet
olmak üzere peygamberleri, din büyüklerini ve tasavvufi düşünceyi konu edinen

“Ayetleme” is a type of religious-mystic

şiirlerdir. Konu ile ilgili olarak bugüne ka-

Turkish poetry and it takes the Quran pas-

dar yapılmış olan çalışmalarda söz konusu

sages (sure) or verses (ayet) as its subject. The

şiirler, özelliklerine göre elliden fazla başlık

Makale geliş tarihi: 03.03.2016 • Makale kabul tarihi: 30.04.2016
1 Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Türk Halkbilimi Bölümü.

altında gösterilmişse de eksiklerinin olduğu
muhakkaktır. İlerleyen zaman içerisinde yapılacak olan çalışmalarla bu eksikliklerin gi205
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derileceğine inanıyoruz. Biz de bu çalışma-

mensup ise de bir Bektaşî şairi gibi pek çok

mızda yeni bir tür olarak gördüğümüz ve

şiirinde Ehl-i Beyt’ten, Kerbelâ hadisesinden

adına “Ayetleme” dediğimiz bir şiir türünü

ve Hacı Bektaş Veli’den söz etmiş birisidir.

tanıtacağız.

Bundandır ki tavır itibariyle diğerlerinden

Ayetleme, Kuran’daki surelerin ayet
ayet hatta kelime kelime ele alınıp bunların
inanç ve düşünce ile birleştirildiği, yorumlandığı şiir türüdür. “Ayetleme” terimi ilim
âlemine ilk defa tarafımızdan teklif edilmiştir ve bu konudaki ilk çalışma da tarafımızdan ortaya konulmuştur. (Kaya, 2007:
211-218) Kitap bütünlüğünde yapılmış ilk
çalışma da Mehmet Temizkan’a aittir (Temizkan, 2015).
Edebiyatımızda,

ayetleme

türünde-

ki ilk şiir Nesimî’ye aittir. Elimizde bunu
XVI. yüzyıl şairlerinden Viranî ile Kalender
Baba’nın şiirleri takip etmektedir.
Elimizde 33 şaire ait 51 ayetleme bulunmaktadır. Bu şairlerin başlıcaları; Ali Haydar, Azmî, Bayburtlu Hicranî, Budala İsmail, Deli Boran (2), Edip Harabî (2), Fedayî,
Feyzî, Hacı Sıtkı Gök, Hakverdi, Haydar,

pek farklı durum sergilememiştir. Niçin salt
bu şairlerin ayetleme söyledikleri iki sebebe bağlanabilir: Bu kimliğe sahip şairlerin
medrese erbabının etkisinde ve baskında
olmamalarının yani Sünnî inanca sahip şairlere göre kendilerini rahat hissetmelerinin
rolünü göz ardı etmemek gerekir. Diğer sebep olarak da bu şairlerin kendilerini İslâm
inancının içinde olmalarını ima etmeleri düşünce ve gayretini gösterebiliriz.
Acaba şairleri bu şekilde şiir söylemeye
yönelten sebep nedir? Bize göre bunun sebebi; inanç ve düşüncenin temayülünden
başka bir şey olamaz. Şairler daha çok bildiği ve önemsediği sureleri, düşünce ve inançları çerçevesinde kendince yorumlayıp veya
birtakım yaklaşımlar sergileyerek, bir bakıma, topluma bu doğrultuda mesaj vermeye
çalışmışlardır.

Hüznî, İsmail, Kalender Baba, Kul Deryaî,

Konu olarak, Kuran’daki 114 surenin

Kul Hüseyin, Kul Nesimî (2), Kul Şirin,

içinde daha ziyade Fatiha, Kevser ve İhlâs

Mahzunî, Mehmet Kızılgöz (2), Musa Tektaş,

ve Nur Sureleri ele alınmıştır. Özellikle bu

Nimri Dede, Ozan Karagülle, Rıza, Ruhsatî,

surelerin şiire konu edilişinin sebebi de söz

Rüsvayî (2), Sefil Ahmed (2), Sefil Ali (3),

konusu surelerin özellik göstermelerinden

Selmanî (5), Seyyid Süleyman (2), Veli (2),

kaynaklanmaktadır.

Viranî / Viran Abdal (5), Yeminî’dir.

Fatiha Suresi, Kuran-ı Kerim’in öze-

Söz konusu şairlerin -Ruhsatî ve Bay-

ti olarak kabul edilir. Hem Mekke’de

burtlu Hicranî hariç- tamamının Alevî-

hem Medine’de iki defa nazil olduğu ve

Bektaşî kimliğe sahip oluşu dikkat çekicidir.

yedi ayetten oluştuğu için Sebü’l-Mesanî,

Ruhsatî her ne kadar Nakşıbendi tarikatına

Kuran’ın başında bulunduğu için Ümmü’l-
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Kur’an “Kuran’ın anası”, Kuran’ın önsö-

b. Fatiha ve İhlas Surelerin Kullanıl-

zü durumunda olduğu için Sure-i Delle

dığı Ayetlemeler: Hem Fatiha hem de İh-

de denilir. İçinde Allah’ın beş ismi (Allah,

las surelerine yer verilen ayetlemelerdir.

Rabbü’l-Âlemin, Er-rahman, Er-rahîm, Ma-

Elimizde Ali Haydar ve Feyzî’ye ait olmak

liki yevmüddîn) bulunmaktadır (İmam-ı

üzere iki örnek vardır.

Yafi, 1980: 65-75).

c. Fatiha ve Kevser Surelerin Kullanıl-

İhlâs Suresi, Mekke döneminde inmiş

dığı Ayetlemeler: Fatiha Suresi ile Kevser

olup dört ayeti bulunmaktadır. Kur’an’ın

Suresi’nin söylendiği ayetlemelerdir. Hay-

üçte birine bedel olduğu, bu sureyi ihlâs ile

dar mahlaslı şairin bir şiiri bu tarza örnek

okuyan kişinin cesedini Allah’ın Cehenne-

bir şiirdir.

me koymayacağına inanılır (İmam-ı Yafi,
1980: 562). İslâm’ın üç temel esası vardır.
Bunlar; iman, ibadet, ahlaktır. Kuran’ın üçte
biri denilmekle bir bakıma buna işaret edilmektedir.
Kevser Suresini yazdırıp üzerinde taşıyan kimselerin tehlikelere karşı emin ola-

d. İhlas Suresinin Kullanıldığı Ayetlemeler: Sadece İhlas suresinin yer aldığı
ayetlemedir. Fatiha Suresinen sonra en fazla
İhlas Suresi konu edilmiştir. Elimizde 12 örnek bulunmaktadır. Deli Boran, Edip Harabî,
Fedayî, İsmail, Kul Nesimî, Ozan Karagülle,
Rıza, Ruhsatî, Sefil Ali ve Viranî (3).

cağı inancı vardır (İmam-ı Yafi, 1980: 561).
Peygamberimizin üstün özellikleri hatırlatılmaktadır ve ön plana çıkarılmaktadır.
Ayetlemeler, muhteva olarak iki farklı
şekilde ortaya konulmuştur.

e. Nur Suresinin Kullanıldığı Ayetlemeler: Elimizde, toplam 64 ayet olan Nur
Suresi’nin 35. ayetinin kullanıldığı ayetleme
mevcuttur. Ayetleme Tokatlı Selmanî’ye aittir.

a. Fatiha Suresinin Kullanıldığı Ayetle-

f. Muhtelif Surelere Ait İbarelere Yer

meler: Ele alınan sure, ayetlere ve kelimele-

Verildiği Ayetlemeler: Birkaç surenin konu

re bölünerek ve her bir sözün yanında inanç,

edildiği ayetlemeler: Bu tip ayetlemelerde

kanaat ve düşüncenin yansıtıldığı birtakım

sözler, tek tek ele alınmayıp surenin adı

ifadelere yer verilir, surenin tamamlanma-

veya ilk kelimesi söz konusu edilir. Çoğun-

sıyla şiir de sona erdirilir. Elimizde 18 örnek

lukla surenin başındaki (Elem neşrahleke-

bulunmaktadır. Bunlar; Azmî, Hakverdi,

İnşirah, Elham-Fatiha, Elif-lam-Bakara, Hel

Kul Deryaî, Kul Şirin, Mahzunî, Mehmet Kı-

etâ-İnsan, İnna fetehnâ-Fetih, Kul hüvallah-

zılgöz, Nimri Dede, Rüsvayî, Sefil Ahmed,

İhlâs, Tebbet-Leheb, Ve’d-duha-Duha, Ve’ş-

Sefil Ali, Selmanî (3), Seyyid Süleyman, Veli

şemsi-Şems,

(2), Viranî, Yeminî’dir.

fehüm-i lâ yu’minûn-Bakara, Vasiyyüküm

Yasin-Yasin,

Ekrarü’n-nas
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1.

Azmî-10 dörtlük, 11 hece,

2.

Hakverdi-6 dörtlük, 11 hece,

ale’z-zâlimîn-Araf) gibi ilgili söz veya söz-

3.

Kul Deryaî-8 dörtlük. 11 hece,

ler söylenmekle yetinilir. Bazen de (Ayete’l-

4.

Kul Şirin-6 dörtlük, 11 hece,

5.

Mahzunî-7 dörtlük, 11 hece,

6.

Mehmet Kızılgöz-6. dörtlük, 11

lâ’elleküm tuf’lihûn-Bakara, İnnâ lillahi ve
innâ ileyhi râciûn-Bakara, Resulehum fahüm lehu münkirûn-Mü’miûn, Lânetullâhı

Kürsî-Bakara) örneğinde olduğu gibi bir
surenin içinde yer alan ve özel bir adla adlandırılan ayetin adı zikredilir. Budala İsma-

hece,

il, Deli Boran, Edip Harabî, Hacı Sıtkı Gök,
Bayburtlu Hicranî, Hüznî, Kalender Baba,

7.

Nimri Dede-6. dörtlük, 11 hece,

Musa, Sefil Ali, Selmanî, Seyyid Süleyman,

8.

Rüsvayî-5 dörtlük, 11 hece,

Viranî gibi şairlere ait 15 şiir tespit ettik.

9.

Sefil Ahmed-5 dörtlük, 11 hece,

Kul Hüseyin, Kul Nesimî, Mehmet Kızılgöz,

g. Türkçe Ayetleme: Fatiha Suresi’nin
Türkçe mealini şiirde kullanıldığı da olmuştur. Elimizde bu tarzda ortaya konulmuş bir
Rüsvayî’ye ait bir şiir bulunmaktadır.
h. Sübhaneke duasının kullanıldığı
şiir: Her ne kadar ayet olmasa da hemen
herkesçe bilinen Süphaneke duasının da tıpkı ayet/sure gibi şiirde işlendiği olmuştur.
Sefil Ahmed’in şiiri bu tarzdadır.
Kimi ayetlemelerde ayetlerin yanı sıra
hadislere de yer verilmiştir.
Ayetlemeler, ayetlere yer verilen bir şiir
türüdür. Şekil olarak farklılıklar gösterirler.
Burada kaydettiğimiz 51 şiirin çoğu koşma
tarzında ve 11 hece ile vücuda getirilmiştir.
İçlerinde divanî tarzda veya aruzla yazılmış
olanlar da vardır. Şiirlerin şairlerine göre
teknik özellikleri şöyledir:

10. Sefil Ali-8 dörtlük, 11 hece,
11. Selmanî- 5 dörtlük, 15 hece. (dörtlükivan),
12. Selmanî-5 dörtlük, 11 hece,
13. Selmanî-5 dörtlük, 15 hece (dörtlükivan),
14. Seyyid Süleyman-9 dörtlük, 11
hece,
15. Veli-7 dörtlük, 11 hece,
16. Veli-7 dörtlük, 11 hece,
17. Viranî-9 dörtlük, 11 hece,
18. Yeminî-10 dörtlük, 11 hece,
19. Ali Haydar-11 dörtlük, 11 hece,
20. Feyzî-7 dörtlük, 11 hece,
21. Haydar-6 dörtlük, 11 hece,
22. Deli Boran-5 bent, 15 hece.(divani),
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23. Edip Harabî- 7 dörtlük, 8 hece,

45. Musa Tektaş-9 dörtlük, 11 hece,

24. Fedayî-6 dörtlük, 11 hece,

46. Sefil Ali-12 dörtlük, 15 hece (divan),

25. İsmail-8 dörtlük, 16 hece (divan),
26. Kul Nesimî-7 beyit aruz (3 fâilatün,

47. Selmanî-5 dörtlük, 11 hece,
48. Seyyid Süleyman-5 dörtlük, 11

1 fâ i lün),
27. Ozan Karagülle-6 dörtlük, 8 hece,

hece,
49. Viranî-5 beyit, 11 hece,

28. Rıza-4 dörtlük, 11 hece,

50. Rüsvayî-3 dörtlük, 14 hece,

29. Ruhsatî-3 dörtlük, 15 hece.,

51. Sefil Ahmet-5 dörtlük, 11 hece.

30. Sefil Ali-7 dörtlük, 11 hece,

On bir heceli şiirlerde, ayetteki bir sö-

31. Viranî- 3 dörtlük, 11 hece,

zün aslının bozulmayacağından dolayı bazı
mısralarda hece sayısı 12, 13 hatta 14 heceye

32. Viranî-7 dörtlük, 8 hece,

kadar çıkabilmiştir. Bu durum sekiz heceli

33. Viran Abdal-8 dörtlük, 11 hece,

şiirlerde de görülür. İşte birkaç örnek:

34. Selmanî-5 dörtlük, 11 hece,

Örnek:

35. Budala İsmail-6 dörtlük, 11 hece,

Ve fethü’n karib Ca’fer yolu görünür

36. Deli Boran-6 dörtlük, 11 hece,

(Budala İsmail) 12 hece
Ve iyyâke nestaîn okumuş gördüm

37. Edip Harabî-5 dörtlük, 11 hece,

(Haydar) 12 hece

38. Hacı Sıtkı Gök-9 dörtlük, 11 hece,

İhdina’s-sırâta erdim melekler ile (Hay-

39. Bayburtlu Hicranî-7 dörtlük, 11
hece,

dar) 13 hece
İnna a’tayna okutayım Kur’an’ı (Hay-

40. Hüznî-3 dörtlük, 11 hece,

dar) 12 hece

41. Kalender Baba-5 dörtlük, 11 hece,

Fesalli lirabbike sorup geçeni (Haydar)

42. Kul Hüseyin-3 dörtlük, 11 hece,

İnne şânieke okudum melekler ile (Hay-

43. Kul Nesimî-5 dörtlük, 11 hece,
44. Mehmet
hece,

Kızılgöz-5

dörtlük,

12 hece

dar) 14 hece
11

Elhamdü Muhammed lâilâhe Murtaza
(Viranî) 13 hece
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El-hamdü li’l-lahi Rabbi’l-âlemîn dedik
(Kızılgöz) 13 hece
Velemyekün lehü küfüven ahadsin
(Harabî-Şiirin aslı sekiz hecedir.)
Ayetleme türünde, şairlerin sözlere anlam yüklemeleri farklılık gösterir. Sözgelişi
Fatiha Suresinin iki ayeti şu şekilde ele alınmıştır:
Elhamdülillahi:
Budala İsmail: “Şükür gördüm de bildim”,
Haydar- “Elime aldım”,
Veli: “Bulduk hüdâyı, Viranî: “Muhammed”
Rabbü’l-Âlemin:

Nefes, Nutuk, Şathiye, Tevhid bunlardan ilk
aklımıza gelenlerdir. Örnekleri var olup da
bugüne kadar üzerinde durulmayan başka
türlerin var olduğu da bir gerçektir. Burada
tanıtmaya çalıştığımız “Ayetleme” terimi de
sözünü ettiğimiz örnekler içindedir.
Kültürümüzde ilk ayetleme örneğine
Nesimî’de rastlanır. Onu XVI. yüzyıl şairlerinden Viranî ve Kalender Baba’nın şiirleri
izler.
Ayetleme söyleyen şairlerin büyük çoğunluğu Alevî-Bektaşî inancına sahip şairlerdir.
Tespit edebildiğimiz 33 şaire ait 51 ayetlemede en çok Fatiha Suresi (18 örnek) ve
İhlas Suresi (12 örnek) bulunmaktadır. Bazı

Budala İsmail: “Hak yola geldim”,

ayetlemelerde Fatiha ve İhlas, Fatiha ve

Haydar: “Aradım buldum”, Veli: “Ol-

Kevser gibi iki ayet söz konusu edilmiştir.

duk gedayi”
Er-rahmanirrahim:
Budala İsmail: “Rahmet buldum.”,
Veli: “Verdik nidayı”, Viranî: “İmam
Hüseyn’e ermeyen”

SONUÇ:
Bu bilgilerden hareketle sonuç olarak
şunları söyleyebiliriz:

Bir şiirde de Nur suresinin bir ayetine yer
verilmiştir.
Bazı ayetlemelerde birkaç sureye ait
ibareler kullanılmıştır. Sure başlı başına ele
alınmayıp surenin adı veya ilk kelimesine
yer verilmiştir. Bu sureler; Fatiha, Bakara,
Duha, Fetih, İhlâs, İnsan, İnşirah, Şems, Tebbet, Yasin, Mü’miûn sureleridir.
Bu kısa incelememizde bulabildiğimiz
örneklerin bu sayıyla sınırlı olduğunu san-

Dini-Tasavvufi Halk Şiirinde işlenen

mıyoruz. Yapılacak diğer çalışmalarla ayet-

konulara bağlı olarak pek çok tür ortaya çık-

leme türündeki örneklerin ve bunun ya-

mıştır. Devriye, Düvaz, Hikmet, İlâhî, Mak-

nında diğer bazı türlerin de ortaya çıkacağı

tel, Medednâme, Miraciye, Münâcaat, Na’t,

ümidini taşımaktayız.
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METİNLER:
a. Fatiha Suresinin Kullanıldığı
Ayetlemeler
-1Azmî (Fakir Azmî, Çorum yöresi, XIX. Yüzyıl)

Ba-i Bismillah’ı bilmeyen faki
Fatiha2 okusa imam olamaz
Elhamdü Muhammet lillahi Murtaza
İkisin bir bilmez hakkı bulamaz

Rabbil âlemîn Haticet-ül Kübra
Makbul salâvattır Fatıma Zehra
Errahmandan murat hulk-ı Irıza
Bahre girmeyenler dürrü bilemez

Errahîm imam Hasan’a ermeyen
İsmin bilip Hüseyin’i görmeyen
İkrar verip bi’atına girmeyen
Nefs-i hayal geçip amel kılamaz

Mâliki yevmiddîn Zeynel Aba’dır
Muhammetü’l- Bakır fahr-ı nümadır
Batını bi-âlimlere amadır
Yüz sene okusa âlim olamaz

İyyake na’büdü Cafer-i Sadık
Onların yoluna serimiz koduk
Marifet abında cesedi yuduk
Murdar olan kalp aynasın silemez

Varlık hakkın biz bir etna kuluyuz
Ve iyyake Kâzım’ın bendesiyiz
Neste’în Rıza yolunda ölüyüz
Şükür cenazemizi teccal kılamaz

İhtines sıratal müstakîm bilmeyen
Naki’nin nutkundan haber almayan
Sücudi’l-azime secde kılmayan
Namazı fasıktır mihrap bulamaz

Sıratallezîne Askeri beyan
On dört Masumu Pâk bunlarda ayan
En’amte aleyhim Mehdi’dir iman
Münkir secde edip narhı alamaz

Fatiha rumuzun bilmeyen nadan
Gayrilmağdûbiye secdeyi eden
Hünkâr-ı Veli’den gayrıya giden
Asıl hekim bulup ilaç alamaz

Aleyhim ve leddallîn eyledi dur
Medet mürvet yetiş hazireti pir
Muhammet ümmeti hamdulillah bir
Azmî gayrılardan derman bulamaz

2 Kuran’ın ilk suresidir ve 7 ayettir. Mekke’de nazil
olmuştur. “Sebü’l-mesani” adıyla da bilinir.

(Ali Cem Akbulut Arşivi)
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-2-

-3-

Hakverdi (Kırıkkale-Koçubaba Köyü,
1882-1956)

Kul Deryaî (Sabri Durukan, Sivas-Karaçayır,
1940- )

Tebareke Allah bir cemal gördüm
Hak mizan kurulmuş hayır şer tartar
Elhamdülillahi divana durdum
Muhammed Mustafa el-aman kurtar

Hak’tan emrolundu ol İkra Bismi
“Beli” dedik Yâ ilahi el-aman
Ş’ol Ezazil oldu Adem’in hasmı
“Beli” dedik Yâ İlahi el-aman

Rabbilâlemîn ben piri gördüm
Errahmanir’rahîm ikrarım verdim

Ol Hakk’a ikrarı vermişiz nice

Ali’m Hasan Hüseyn sen eyle yardım

Seyyide’l-Mürselin kalplerde yüce

Şimdi derdim eskisinden beş beter
Mâliki yevmiddîn her iki gözüm

Gündüz hayalimde düşümde gece
“Ulu” dedik Yâ İlahi el-aman

Hakk’ın divanında bir olur sözüm
Zeynel, Bakır, Cafer nazım niyazım
Açıldı yâreler pek zarım artar

Elhamdülillahi erdim Rabb’ime
Rabbilâlemîni alım virdime
Errahmanir’rahîm geldik yardıma

İyyake na’büdü gonca gülümüz

“Alî” dedik Yâ İlahi el-aman

Ve iyyake neste’în bil halimiz
Kazım Irıza’dan doğru yolumuz
Taki’den Naki’den cümbüşüm artar
İhdines sıratel müstakîm oldu
Sıratallezîne aklımı aldı

Mâliki yevmiddîn dedik aşkına
İyyake na’büdü yardım düşküne
Ve iyyake neste’în kaldı müşküle
“Ulu” dedik Yâ İlahi el-aman

En’amte aleyhim Askeri geldi
İnşallah şavkı cihanı tutar

İhdines sıratel müstakîm Ali
Sıratallezîne demişiz “Beli”

Gayrilmağdubi aleyhim yerin buldu
Ve leddallîn amin mehdi de hatm oldu
Şu dünyada hiç ölmedik kim kaldı
Hakverdi’ye üç beş arşın bez yeter
(Ali Cem Akbulut Arşivi)
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Gayril mağdûbi aleyhim dedik

-4-

Ve leddallîn mürvet cismimiz yuduk

Kul Şirin (Murtaza Şirin, Malatya-HekimhanHasan Çelebi Bucağı, 1943)

Bağlandık eleste ikrara durduk
“Yolu” dedik Yâ İlahi el-aman

Evrende bulunan tüm güzellikte
Seni gördüm seni buldum sen vardın

Böyle sürüp geldim Kalübeli’den

Vücutta damarda bütün ilikte

Kul olunduk ululardan uludan

Kanı gördüm kanı buldum sen vardın

Bizler böyle gördük gerçek veliden
“Ali” dedik Yâ İlahi el-aman

Eleztü bezminde dedik tevella

Ez-Zahir’sin gören göze var oldun
El-Batın’sın sır içinde sır oldun
El Gafur’sun cümle cana yâr oldun
Cam gördüm canı buldum sen vardın

Münkire zalime olduk teberra
Ol Kalubeli’den geldik ikrara

Besmele’de koruyucu silahımsın

“Ulu” dedik Yâ İlahi el-aman

Elhamdullillahta rabbil âlemsin
Errahmanir’rahîm Levhü kalemsin besledim

Hümdülillah yazdık yedi ayeti
Hak aşkına amadeyiz niyeti

Teni gördüm teni buldum sen vardın
Mâliki yevmiddîn dinsin imansın

Perişandır Ozan Derya gayeti

İyyake na’budü sahip zamansın

“Hali” dedik Yâ İlahi el-aman

Ve iyyake nesta’înde yâransın

(Doğan Kaya derlemesi, 22 Kasım 2015)

Dini gördüm dini buldum sen vardın
İhdines sıratel müstakîmsin hak
Sıratallezîne ene’l-hak mutlak
En’amte aleyhim ameline bak
Beni gördüm beni buldum sen vardın
Gayril mağdûbi aleyhim aman
Ve leddallîn dedim etmedim güman
Kul Şirinî dedi On iki İmam
O’nu gördüm O’nu buldum sen vardın
(Turan-Uysal-Kadir-Uğur-Sarıyıldız
2010:410-411)
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-5-

Altı bin altı yüz altmış altı âyet

Mahzunî (Sivas-Kangal/Yellice köyü,
1869-1942)

Yüz on dört sureye biz de kıraat
“Ayın Lam Ye” ile bulduk selâmet
Aradan kaldırdık şekki gümanı

Ta Kalü belâ’dan duyduk hitabı
Sıdk ile yetirdik ahdi imânı

Ehad ile Ahmed ikisi birdir

Ba-yi Bismillah’tan aldık cevabı

İmam’ı Kur’an’dan ayıran kördür

Teslim edip Hakk’a verdik bu cânı

Cümle hikmet kudret Ali’de sırdır
Mahzunî böylece eyler imanı

Elhamdülillahi Rabbil âlemîn

(Doğan Kaya Arşivi)

Er-rahmanir’rahîm hâlikü’l muin
Okurum ismini Kur’an-ı mübîn
Mâliki yevmiddîn Şah-ı Merdanı

-6Mehmet Kızılgöz (1944, Sivas-Yıldızeli/
Davulalan köyü)

İyyake na’büdü hüda-nullah
Ve iyyake neste’în Hak Aliyullah

Ta Kalübelâ’dan inanıp geldik

İhdines sıratel müstakîm’i rah

Ba-yı Bismillah’tan imanımız var

Buyurdu tevhîd-i kadîm erkânı

Pire teslim olup ummana daldık
Nice mahlûkattan gümanımız var

Sırâtellezinden aldık haberi
En’amte aleyhim içtik kevseri

Elhamdü lillahi rabbil âlemîn dedik

Varlığı terk edip sevdik Hayder’i

Errahmanir’rahîm Hakk’ı bir bildik

On iki İmam’ın olduk kurbanı

Okuduk Kur’an’da ismini bulduk
Mâliki yevmiddîn Sübhan’ımız var

Gayrilmağdub gör aleyhin ey can
Ve leddâllîn oku vahdete inan

İyyake na’büdü okurum başta

Bir gönülde olmaz küfr ile iman

İyyake neste’în göründü kaşta

Biz bir bildik iman ile Kur’an’ı

İhdines sıratel müstakîm dişte
Tevhid-i kadimde üryanımız var
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Sıratallezîn’den geçtik o yana

İyyake na’budü Allah da fândir

En’amte aleyhim nefse doyana

Bunun iktizası edep erkândır

Kibiri terk ettik geldik bu yana

Ve iyyake nesteîn ulu seyrandır

Şah-ı velâyete püryanımız var

Hakk’a yakın olan canda gizlidir

Gayril mağdûbi’ye bağlandık heman

İhdinessıratel mustakîm cana

Ve leddalîn dedik kalmadı güman

Hidayet bundadır iki cihana

Ya hu bu meydanda olur mu yalan

Yedi hatt’istiva vechi insana

Her iki cihanda bir yârimiz var

Kün emri kâf ile nun’da gizlidir

Mustafa, Murtaza ikisi birdir

Sıratallezîne en’amte aleyhim

Bunu fark etmeyen seyreden kördür

Bundan zuhur etti şems ile mahım

Cümle hikmet kudrat bunlarda sırdır

Bize şefaat kıl ey padişahım

Mehmet Kızılgöz’üm meydanımız var

Bu sırr-ı nübüvvet sende gizlidir

(Doğan Kaya Arşivi)
Gayrilmağdûbi aleyhim ve leddal

-7-

Lîn’den kurtulana olmaz kıyl ü kal

Nimri Dede (Pınarlar köyü- Keban / Elazığ,
1909-1986)

Ey Dede gel sen de bu ummana dal
Hak külliyatıyla bunda gizlidir
(Buran, 2006: 193-194)

Bismillah sırrında bi külli mevcut
Kemal ü zevalle onda mevcuttur
Elhamdülillahi rabbil âlemîn
Men arefi duyan canda gizlidir

Errahmânir’rahîm her iki cihan
Bunlar ile sabit görünür heman
Mâliki yevmiddîn ol hâkim sultan
Maden nebat ab ü nanda gizlidir
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-8-

-9-

Rüsvayî (Ali Cem Akbulut, Merzifon, 1978- )

Sefil Ahmed (Amasya-Yamadılı)

Bismillah vird eyle işin önünde

Elhamdülillah sebakım okurum

Errahmânir’rahîm bahşeder emin

Rabbil âlemîn Hüda kerimdir

Hidayet bulursun oku sonunda

Errahmânir’rahîm gamı çekerim

Elhamdü lillahi rabbil âlemîn

Mâliki yevmiddîn elde varımdır

Errahman bağışlar errahîm korur

Dört kitap almışım bir azim beğden

Mâliki yevmiddîn masuma sürur

İyyake na’büdü inmiştir göğden

Sadıklar fark eder ahdinde durur

Ve iyyake nesta’în okurum ağdan

İyyake na’büdü işleği mümin

İhdines kalbimde gizli sırrımdır

Ve iyyake neste’îndir münacat

Sıratel müstakîm virdimdir gayet

İhdines sıratal müstakîm murat

Sıratallezîne eyledim biat

Sıratallezîne en’amte necat

Muhammet Ali hakkında indi ayet

Aleyhim şanında berat var yemin

En’amte aleyhim sadık yârimdir

Gayril mağdûbiden olagör gayrı

Gayril mağdûbi sırdan geldi zuhura

Aleyhim dünyada ahrette sayrı

Yaralıyım dayanamam kahıra

Ve leddallînlerin bulunmaz hayrı

Şükür Mevlâ’m tellal etti zahire

Hitam Allah Allah veyahut âmin

Aleyhim dilimde tatlı nurumdur

Rüsvaî’yim dilli Kuran gedası

Sefil Ahmed eder arzum pirimde

Ariflerin kâmillerin gıdası

Kimse bilmez bir dalga var serimde

Yedi ayet âşıkların sedası

Ve leddallîn sırrımdır bu şarımda

Sıdk ile okursan titrer gök zemin

Âmin demek benim özge kârımdır

(Ali Cem Akbulut Arşivi)

(Ali Cem Akbulut Arşivi)
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Gayrilmağdûbi aleyhim Ali den medet

Sefil Ali (Çorum-Boğazkale-Yazır köyü,
1790-1867)

Ve leddâllîn derim isterim imdat
Cömertsin sultanım elaman Mürvet
İsmin cümle âleme baş olmadı mı

Elhamdü lillâhı Kul hüvellâh’ı
Cümle ayetlere baş olmadı mı

Âminde salâvatı kalbinden koyma

Rabbil âlemîndir âlemler şahı

Muhammed, Ali’yi virdinden koyma

Müminler kalbinde hoş olmadı mı

Sırrını beyan edip nadana deme
Nadan kavmi olan boş olmadı mı

Errahmânir rahîm arşın binası
Mâliki yevmiddîn elif anası

Sefil Ali yüz çevirme biattan

İyyâke na’büdüye inanmadı asi

Dört kitap yazıldı yedi ayetten

Münkirin kalbi taş olmadı mı

Muhammed, Ali yi sevdim gayetten
Ehad ismi cümleye baş olmadı mı

Ve iyyâke neste’în hatmi Kur’an’ım

(Çevik, 2007: 34-35)

İhdines derdime derman verenim
Sırâtel müstakîm dinim imanım
Mümine farz olan beş olmadı mı

Sırâtellezîne sırat mizanda
Küllü günahları af eder anda
Hatemini gördü aslan ağzında
Miraç’ta dostuna düş olmadı mı

En’amte aleyhim âhır zamanı
Budur cümle âlemîn dini imanı
Aşkın şarabından Kevser sunanı
Hep âşıklar ondan coş olmadı mı

-11Selmanî (Tokat-Almus-Kuruseki Köyü, 1934- )

Be altında bir noktadır gör Ba-yı Bismillah
Okuyup yedi ayeti bil Elhamdülillah
Rabbil âlemîne odur âlemîn rabbisi hem
Errahmanir’rahîm deyip vird et celilillahı

Mâlikiyyevmiddîn dendi dinine Muhammed’in
İyyake na’budü şahtır ve iyyake neste’în
İhdinessıratel müstakîmdir sıratallezîn
En’amte aleyhim dedik iştik sebilullahı
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Gayrilmağdûbi aleyhim hem ve leddalîn hümam

Ve iyyake neste’în ihdines olduk

Emin denildi anda olur Fatiha tamam

Sırâtel müstakîm yolunu bulduk

Bu ayetin tefsiridir işte On iki İmam

Sırâtallezînden haberin aldık

Can u dilden methedelim Ehl-i Beytullah’ı

En’amte aleyhim Zat-ı Kübra’nın

Yedi esma yedi nüsha yedi ayetü’l-kitap
Elif Lâm Mim Ra tilkeden aldık manayı hitap
Fatiha içre okuduk şah-ı şems ü mahitâb
Dilimizde teşbih ettik ondan Aliyyullah’ı

Gayrilmağdûbi gör geçtik gayrdan
Aleyhim ve leddallîn Şah-ı şehidân
Fatiha Suresi’n beyanın eden
Hemdemi bulmuşuz Âl-i Aba’nın

Selmanî Fatiha okugil tamam
Ey Selmanî ta ezelden mümine ikrar odur

Cihanın nurudur ol iki hümam

İmanım var gümanım yok Haydar-ı Kerar odur

Yardımcımız olsun On iki İmam

Ali olan Veli olan Hazret-i Hünkâr odur

Kulu kurbanıyız On iki İmam’ın

Veliyullah’ta bulmuşuz Yed-i yedullah’ı

(Selmanî, 2008: 86)

(Selmanî, 2008: 53)

-13-12Selmanî (Tokat-Almus-Kuruseki Köyü, 1934- )

Selmanî (Tokat-Almus-Kuruseki Köyü, 1934- )
Lâilâhe ill’Ali’dir Ba-yı Bismillah’ımız
Lâilâhe ill’Ali’dir Elhamdülillahımız

Ta ezelden bir noktaya bağlandık

Lâilâhe ill’Ali’dir Rabbil âlemîne hem

Okuduk ismini Şah_ı Merdan’ın

Lâilâhe ill’Ali’dir hak habibullahımız

Sırr-ı lâ-mekanda durduk eğlendik
Olmuşuz gulamı şîr-i Yazdan’ın

Lâilâhe ill’Ali’dir bil Errahmanir’rahîm
Lâilâhe ill’Ali’dir Mâliki yevmiddîn mim

Elhamdülillahi rabbil âlemîn
Errahmanir’rahîm ilm-i âdemin

Lâilâhe ill’Ali’dir İyyake na’budü him
Lâilâhe ill’Ali’dir ol Resullullah’ımız

Mâliki yevmiddîn Şah’ım hatemin

Lâilâhe ill’Ali’dir ve iyyake neste’în

İyyake na’budü fazl-ı Hüda’nın

Lâilâhe ill’Ali’dir ihdines olan hemîn
Lâilâhe ill’Ali’dir sıratel müstakîm din
Lâilâhe ill’Ali’dir dört kitabullahımız
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Lâilâhe ill’Ali’dir sıratallezîne kim

Mâliki yevmiddîn kadim dinimiz

Lâilâhe ill’Ali’dir hem en’amte aleyhim

Kerbelâ çölünde akar kanımız

Lâilâhe ill’Ali’dir gayril mağdûbi şemim

Muhammed Bakır’a döndük yönümüz

Lâilâhe ill’Ali’dir küntü kenzullahımız

Câfer-i Sâdık’a varalım dilber

Lâilâhe ill’Ali’dir Selmanî ol aleyhim

İyyake nâ’budü Musa-yı Kâzım

Lâilâhe ill’Ali’dir ve leddallîni ilahım

Ve iyyake neste’in pire niyazım

Lâilâhe ill’Ali’dir yine şems ile mahım

Şah İmam Rıza’dır şahım şahbazım

Lâilâhe ill’Ali’dir vech ü vechullahımız

Ayn-ı hakikate erelim dilber

(Selmanî, 2008: 82)
İhdinessıratel mustakîm gerek

-14Seyyid Süleyman (Ankara-Çubuk-Susuz Köyü,
1857-1900)

Bismillah bir nokta amel kapısı
İtikat şarına girelim dilber
Küllü eşya mevcut oldu hepisi
Bir kâmil mürşide varalım dilber

Elhamdülillâhi nokta car olan
Amentü kümentü gübbe var olan
Uzak gidip serseriye yorulman

Sıratallezîne çâk oldu yürek
Şah Takî ve Nakî dünyaya direk
Bir dem divanına duralım dilber

En’amte aleyhim oldu bahane
Hasanü’l-Askeri geldi bu âna
Gayril mağdûbi aleyhim Mehdi cihane
Dostun cemalini görelim dilber

Ve leddâllîn âmin karar kılındı
İncil, Zebur, Tevrat taksim olundu
Kur’an Muhammed’e vahiy gelindi
Bağlanıp ikrara duralım dilber

Muhammed Ali’ye varalım dilber
Seyit Süleyman’ım sığındık billah
Rabbil âlemîn kurdu divanı

Yedullah- ı fevka3 halk etti Allah

Errahmanirrahîm sever seveni

Vemâ ersallaneke hasbeten lillah

Şah Hasan, Hüseyin hublar civanı

Rahmet bahrine girelim dilber

Şah Zeynel Abâ’ya varalım dilber

(Çağlayan, 1994: 88)
3 Fetih 48/10.
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-15-

Şükür olsun bir menbadan yarattın

Veli (Sivas-Şarkışla-İğdecik köyü,
1794-1854)

Bin ervahtan ervahıma nur kattın
Meleklere hamurumu yoğurttun
Âşıklık defterin sundun elime

Elhamdülillah ki bildim Huda’yı
Rabbil âlemîn’i sırr-ı gedâyı

Veli’m eyder Hak’tan aldım dersimi

Errahmânırrahîm buldu Hudâ’yı

Muhabbet çekici yaktı örsümü

Mâliki yevmiddin olduk âleme

Okuduğum ayet bilmem dersimi
Hakk’ın bir kelâmı geldi dilime

İyyâke na’büdü gözümün nuru

(Aslanoğlu, 1984: 25-26; Koca, 1990: 466-467)

Ve iyyâke neste’în virdim ikrarı
İhdinessırâtel müstakîm yârı
Sıratallezîne çaldı kaleme

-16Veli (1794?-1854, Sivas-Şarkışla/Ağcakışla
bucağı)

En’amte aleyhim dedim Yâ Ali
Gayril mağdûbi aleyhim dedim belî

Elhamdülillâh bulduk hüdâyı

Ve leddâllîn dedik kaldırdık eli

Rabbil âlemîn olduk gedayi

Gözlerim dost yolun durdum selâma

Errahmânir’rahîm verdik nidayı
Mâliki yevmiddîn olduk âleme

Fatiha suresi geldi şanına
Ezelden kurbandır canım canına

İyyâke na’büdü gözümün nûru

Kimseler ermedi senin sırrına

Ve iyyâke neste’în verdim ikrârı

İsmin derç eyledim Ayın, Ye, Lâm’a

İhdinessırâtel müstakîm yâri
Sırâtallezîne çaldık kalemi

Fâtiha suresin vechin okudum
İsmin zikretmeyen kula kakıdım

En’amte aleyhim dedim Yâ Ali

Şükr olsun metaım kumaş dokudum

Gayri’l mağdûbi aleyhim demişem belî

İhsan eyle kapındaki kuluna

Ve laddâllîn dedim kaldırdım eli
Uğradım dost köyüne durdum selâma
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Heleta Suresin indi şanına

-17-

Ezelden kurbandır canım canına

Viranî (XVI-XVII. Yüzyıl)

Kimseler ermedi sırr-ı kânına
İsmini derc ettim (Elif Be Lâm)a

Bâ-yı Bismillah’ı bilmeyen faki
Fatiha okusa imam olmaz

Fâtiha Suresi’n vechin okudum

Elhamdü Muhammed lâilâhe Murtaza

İsmin zikretmeyen kula kakıdım

İkisini birlemeyen sıkılmaz

Şükrolsun mata’ım kumaş dokudum
İhsan eyle kapındaki gulama

Errahîm İmam Hüseyn’e ermeyen
İsmin zikr eyleyip Hasan görmeyen

Şükr olsun ki bir meniden yarattı

Bi’at verip ikrârına durmayan

Meleklere hamurumu yoğurttu

Nakş-ı hayâl geçer amel kılamaz

Bin ervahtan ervahıma nur kattı
Âşıklık defterin sundu elime

Mâliki yevmiddîn Zeynel-Aba’dır
Muhammed Bakır da Hak reh-nümâdır

Veli’m eydür Hak’tan aldım dersimi

Batın bilmeyen âlimler âmâdır

Muhabbet çekici yaptı örsümü

Yüz bin sene okur âlim olamaz

Okuduğum ayet yoksa Farsî mi
Hakk’ın bir kelamı geldi dilime

İyyâke na’büdü Ca’fer-i Sâdık

(Doğan Kaya Arşivi, Cönk No: 7/ 114-116

Erenler yoluna canımız koyduk

(Aslanoğlu 1984: 25-26)

Ma’rifet abından cesedi yuduk
Murdar olan kalp aynasın silemez

Varlık Hakk’ın biz bir ednâ kuluyuz
Ve iyyâke Kâzım’ın biz bendesiyiz
Neste’în Rıza yolunda ölüyüz
Şükür cenazemiz tecellâ kılmaz
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İhdinessıratal müstakîm Tâkî’yi bilmeyen

-18-

Nâkî’nin nutkundan haber almayan

Yeminî4

Sücüd-ı Adem’e secde kılmayan
Namazı fasittir mihrâp bulamaz

Evvel şu cihana bir güneş doğdu
Çok şükür Mevla’ya Elhamdülillah

Sıratellezîne oldu Askerî beyan

Rabbil âlemîne rahmetler yağdı

“On dört Masum-ı Pâk” bunlardır ayan

Erişti mümine çok kerem vallah

En’amte aleyhim Mehdi’dir İmam
Münkir ise secdesini kılamaz

Errahmânir’rahîm yarattı arşı
Mâliki yevmiddîn halk etti kürşü

Fatiha bunlardır bilmeyen nadan

İyyake na’budü ilimler başı

Gayril mağdûbi’ye secdeyi kılan

Âlemler öğrendi anda ilmullah

Hünkârın yolundan gayrıya varan
Arayıp derdine derman bulamaz

Ve iyyake neste’în dedi su oldu
İhdines sıratal müstakîm sırat kuruldu

Aleyhim ve leddâllîn eyledi dur

Sıratallezîne kararın buldu

Medet mürvet yetiş Yâ Hazret-i Pir

İndi mimberine hacetüvalallah

Dü cihanda Ali birdir Ali bir
Viranî gayriden imdat olamaz

En’amte aleyhim semaya gitti

(Doğan Kaya Arşivi; Zile Cönkü, 7-8-9)

Gayril mağdûbi aleyhim emrine yetti
Ve leddallîn dedi cihanı tuttu
Üç İhlas5 bir Elham hatm-i fethullah

4 Bu şiir XVI. yüzyılda yaşayan ve yedi büyük AlevîBektaşî şairinden sayılan Yeminî’den başka bir âşıktır.
Muhtemelen XIX. yüzyıldan yaşamıştır. Şiir Ali Cem
Akbulut’un arşivinden alınmıştır.
5 Kur’an’daki 112. suredir. Mekke’de inmiştir ve 4
ayettir.
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“Lâfeta” dedi cenge dalarken
İlla ki Zülfikar kılıç bilerken

b. Fatiha ve İhlas Surelerinin
Kullanıldığı Ayetlemeler

Seyfe tace Cebrail erkân çalarken

-19-

Ve fethün garibe nasun minallah

Ali Haydar (Çorum-Alaca-Harhar Köyü,
1908-1944)

Hem Muhammed olup miraca gitti
Hemi aslan olup yoluna yattı
Hak ile doksan bin kelamı etti
Akıl ermez ona sırrı sırrullah

Yedi kat yer yedi kat gök durmadan
On iki ruh üstüne kurulmadı mı
Kumkuma lefdeme sual sormadan
Esma-i hüsnayı var olmadı mı

Danıştı kelamı yürüdü hemen
Keşkülü ortaya uzattı Selman
Muhammed’im demedi mi bir zaman
Fakirem deyince oldu emrullah

On iki huruftur On iki İmam
Aslı bir Eliften süzüldü Kur’an
İnnema yenküsü6 buyurdu Sübhan
Dünya bir kalemden bölünmedi mi

Muhammed Kırklara gitti oturdu

Rabbil âlemîn’e yazıldı iman

Kırklar Muhammed’e üzüm getirdi

Errahmânir’rahîm hatmoldu Kuran

Kırkların birine neşter batırdı

Mâliki yevmiddîn Habip’tir ayan

Cümlesinden kan damladı hüvellah

Ali, Kamber, Düldül var olmadı mı

Bir üzüm danesin ezip içtiler

İyyake na’büdü ol nuru ziya

Ol meydanda serden baştan geçtiler

Ve iyyake neste’în okundu dua

Cümlesi de esriyip de coştular

Doksan bin melaik durunca safa

Hepsi çağırdılar anda hü Allah

Adem’i dört şeyden yoğurmadı mı

Ey Yeminî susuz kalmaz sulaklar
Kuduretten dolar yeşil kulaklar
Gece gündüz hiç durmayan melekler
Yetişir hizmete bi sebilullah
(Ali Cem Akbulut Arşivi)

İhdinessıratel müstakîm biliriz mahı
Sıratallezîne severiz şahı
En’amte aleyhim buyurdu Ali
Dört kapı kırk makam buyurmadı mı

6 Fetih, 48/10.
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Gayrilmağdûbi aleyhim Şah-ı Şehidan

-20-

Ve leddallîn amin açıldı meydan

Feyzî (Hüseyin Piroğlu, Sivas-Şarkışla-Kümbet,
1922-?)

Âşıklar ustazı ol Şah-ı Merdan
İçip katresinden cuş olmadı mı

Elhamdü okurum kul hüvellahü
Kul hüvellahü ehad buyurdu ulu

Elif Mim’i Ha’yı Nun’u biliriz

Allahüssamed’dir hem aşkın yolu

Ezel rahımız ehad Allahü

Resulüm Muhammed şefaat kâni

Cim-i Settar er-Rahman’ı biliriz

Ümmetine nasihat buyurmadı mı
Mâliki yevmiddîn, Allahü’s-samed
Lem yelid şanına nazildir ayet

İyya kenâbudü verdik selâvat

Dört kitap okundu her gün her saat

Ve iyyake neste’în Ali oğlu evlat

Cemalin görene didarı cennet

Ha’dan Zı’dan Dat’dan Şın’ı biliriz

Mü’minin gönlünde hoş olmadı mı
Ve lem yûled şanına nazildir ayet
Ve lem yûled buyurdu aşkın mimarı

İhtinasıratel müstakîm Şâh-ı Vilâyet

Ve lem yekün saye kerenler kani

Sırâtallezîne el-aman Mürvet

Didar Ehlibeyt’in ol hanedanı

Ayın, Gayın, Kaf’dan, Lam’ı biliriz

Hak Muhammed Ali bir olmadı mı
En’amte aleyhim gayrilmağdûbi
Lehû küfüven ehad ayetül kürsi

Aleyhim diyerek sevdim sadığı

Biliri evveli nurdandır aslı

Budur erenlerin bize verdiği

Dünyada kesilmez Muhammed nesli

Be’den Se’den Zı’dan Cim’i biliriz

Heleta ayetin buyurmadı mı
Ve laddâlîn’de buldum kararı
İsterse bulsunlar yüz bin bahane

Amînden almışım ilmühaberi

Ali Haydar yalvar Nur-ı Cemal’e

Muhammed Mustafa hublar serveri

Sene bin üç yüz elli dörtte cihana

Lâm-elif içinde Ayn’ı biliriz

Yazılmış cihana var olmadı mı
(Ali Cem Akbulut Arşivi)
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Lem yelid şanına okudum bildim

Müstakîme vardım kevseri bildim

Ve Resûlullah’ı ezelden sevdim

Sırâttallezîne Sırat’ı buldum

Kaşların imlasın Ze’sindenı aldım

En’amte annemin hanında kaldım

Sat’dan Hı’dan Mim’i biliriz

Aleyhim yazılmış melekler ile

Ve lem yekün lehu küfüven ehad Kur’anım

Gayrilmağdûbiyi bildim İlahi

İsmim Hüseyn Feyzîyâ almışam payım

Aleyhim demişim devr-i makamı

Aslım On iki İmam Mehdi’dir soyum

Ve leddâllîni bir (u)ruhta tada mı

Hünkâr Hacı Bektaş Piri biliriz

Amin okuduğum melekler ile

(Piroğlu, 1992: 189.)
İnna a’taynâ7 okutayım Kur’an’ı

c. Fatiha ve Kevser Surelerinin
Kullanıldığı Ayetlemeler

Kel Kevser’e dedi Kevser içeni
Fesalli lirabbike sorup geçeni
İnne şânieke okudum melekler ile

-21Haydar (Doğanlı köyü- Yıldızeli/Sivas,
1914-1998)

Okudum Elham’ı elime aldım
Errahmanir’rahîm aradım buldum
Lâilâhe deyip dinime girdim

Âşık Haydar eyder derdime çare
Ayetten hadisten bulursam böyle
Şahlar şahı kıla bana bir çare
Hakikatten aldım melekler ile
(Âşık Haydar: 79-80)

Mâliki demişem melekler ile

Yevmiddîni ile didara daldım
İyyâke na’büdü kemale erdim
Ve iyyâke neste’în okumuş gördüm
İhdinessırâta erdim melekler ile

7 Kevser Suresi, Kur’an’da 108. suredir ve 3 ayettir.
Mekke’de nazil olmuştur.
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d. İhlas Suresinin Kullanıldığı Ayetlemeler

-23-

-22-

Edip Harabî (İstanbul, 1853-1918)

Deli Boran (Çorum-Sarimbey Köyü, 1838-1898)
Yâ Rab senin mekânın yok
Birliğine iman ettim Kulhüvellahü ehad
İlmin deryasına daldım virdim Allahüssamed
………………………………………………

Yatağın yok yorganın yok
Hem dinin hem imanın yok
Her bir şeyden münezzehsin

Dizbediz irfana oturdum şahım Haydar-ı Kerrar
Hakk’a kul olayım dersen Ali dergâhına var

Sesin çıkmaz avazın yok

Lem yelid senden hâsıl oldu okunan Kur’an

Abdestin yok namazın yok

Tecellaya baş indirirsulp ile devran

Hiç bir yere niyazın yok

Bu hale giriftar olur pirimin cemalin gören

Kulhüvellahü ehadsin

Dizbediz irfana oturdum şahım Haydar-ı Kerrar
Hakk’a kul olayım dersen Ali dergâhına var

Kapın büyük açan yoktur

Ve lem yûled bu ayetin manasın her can bilmez

Seni kapıp kaçan yoktur

Ali evladı nurdur onun ervahı ölmez

Anan yoktur baban yoktur

Dinine aşına olan asla cehennem ateşi görmez

Ya Rab Allahüssamedsin

Dizbediz irfana oturdum şahım Haydar-ı Kerrar
Hakk’a kul olayım dersen Ali dergâhına var
Velem yekün lehû bu ayetin bir manası var
Eğer hak âşığı isen gel bu ayetin manasın ver
Nârdan ictinap olayım dersen mürşidin dârına dur

Elmasın yok boncuğım yok
Aban keben kocuğun yok
Karın kızın çocuğun yok
Lem yelid ve lem yûledsin8

Dizbediz irfana oturdum şahım Haydar-ı Kerrar
Hakk’a kul olayım dersen Ali dergâhına var
Ben günahkâra nazar kıl küfüven ehad söylerim
İnip aşkın deryasını boylarım
Deli Boran ahiri dört kitabı hatm eylerim

Derya senin sahra senin
Dünya senin ukba senin
Bu görünen eşya senin
Ve lem yekün lehû küfüven ehadsin

Dizbediz irfana oturdum şahım Haydar-ı Kerrar
Hakk’a kul olayım dersen Ali dergâhına var
(Çimen, 2005: 49.)
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Her bir şeye kudretin var

Hasan Hüseyin’dir hem imam hoca

Akla sığmaz hikmetin var

Daim zikrederim gündüz- ü gece

Yetmiş iki milletin var

Yüz yiğirmi dört bin nebiden yüce

Sen Hallâk-ı künfeyekûnsun

Fatıma’dır Muhammed’dir Ali’dir

Sağın da var solun da var

On sekiz bin âlem pişt ü penahı

Eğri, doğru yolun da var

Cümle din ehlinin hem padişahı

Bir Harabî kulun da var

Deryada karada varlığın şahı

Sen Hallâk-ı künfeyekûnsun

Fatıma’dır Muhammed’dir Ali’dir

(İvgin, 2005: 353)
Ey Fedayî Hakk’a ereyim dersen

-24-

Bunlar birdir ahir arayım dersen

Fedayî (Amasya-Mecitözü-Köseeyüp Köyü,
1886-1919)9

Yerin göğün küntün sorayım dersen
Fatıma’dır Muhammed’dir Ali’dir
(Ali Cem Akbulut Arşivi)

Şu dünyanın temelini sorarsan
Fatıma’dır Muhammed’dir Ali’dir
Derya deniz ırmak gölün ararsan

-25İsmail (Amasya-Büyükincirli Köyü, 1794-1860)

Fatıma’dır Muhammed’dir Ali’dir
La ilahe illallah’tır dört kitabın manası
Kul hüvellahü ehad yoğrulan katı
Allahüssamed’dir zatı sıfatı
Lem yelid nurundan var oldu zatı

Muhammed’le Esadullah muhabbetin binası
Cihanı bir noktada düzdü Elif oldu anası
Kitabullah din Muhammed ilm-i hikmettir Ali

Fatıma’dır Muhammed’dir Ali’dir
Kul hüvellah ehad deyince Allah’ı belledim
Ve lem yûled ile bir nuru vahit
Bu sırrı fehmetmez ne bilir zahit
Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Allahüssamed deyince Hak kelamı söyledim
Lem yelid deyince Hakk’a ben ikrarım eyledim
Kitabullah din Muhammed ilmi hikmettir Ali

Fatıma’dır Muhammed’dir Ali’dir
9 Şiir, Viranî adına da geçmektedir.
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Ve lem yûled deyince halk eyledi âlemi

-26-

Ve lem yekün lehû deyince böyle çaldı kalemi

Kul Nesimî (XVII. Yüzyıl)

Küfüven ehad okurum Hakk’ın doğru kelamı
Kitabullah din Muhammed ilmi hikmettir Ali

Fazlına bel bağladım Yâ Vâhid-i ferd-i ehad
Cümlenin mabudu sensin daima hayy-i ebed

Hatice Fatıma Ana’m Hüseyin’e ağladı
Lanet olsun ol Yezid’e Ali’ye kast eyledi

Okudun isminde Bismillahirrahmanir’rahîm

Ali ismi kalbimizde bizi irşad eyledi

Ay sıfatındır sıfatın Kul hüvellahu ehad

Kitabullah din Muhammed ilmi hikmettir Ali
Evvel ahir Hüvel-hayyullezi’sin lâyemût
Hakk’ın bin bir ismi vardır evvel ismi Allah’tır

Zahir-ü bâtın Hüvel-bakî’sin Allahussamed

Esselatü vesselam Muhammed selavâtullahtır
Mümünlerin kıblegâhı Ali ehli beytullahtır
Kitabullah din Muhammed ilmi hikmettir Ali

Hak mizan terazi kurdu Ali durdu başına
Lanet olsun ol Yezid’e ne gelecek başına
Mümin olan hayır sunar yol ehli kardaşına
Kitabullah din Muhammed ilmi hikmettir Ali

Fatma Ana’m mahşer yerinde ah Hüseyin söylüyor

Lem yelid zatın, ve lem yûled sıfatın vasfıdır
Lem yekün zat-ı sıfatın lehû küfüven ehad

Ol zaman kim lütf ile bir gevhere kıldın nazar
Zahir ol gevherden oldu cümle eşya lâ-aded

“Kâf” ile “Nun” dan yarattın on sekiz bin âlemi
Kudretinden erbain günde tamam oldu cesed

Lanet olsun ol Yezid’e Ali’ye kast eyliyor

Ey Nesimî daima gönlünde özge nesne yok

Ali ismi kalb evimde beni irşad eyliyor

Hem dilinde ol fakirin daim eyler ya Ahmed

Kitabullah din Muhammed ilmi hikmettir Ali

(İvgin, 2005: 354)

İsmail’im Hakk’ı bir bil doğru yolundan azma
Bin iki yüz elli ikide çoğaldı veled-i zina
Lam-Elif’i Ye’yi gören Mehdi’yi yakın bile
Kitabullah din Muhammed ilmi hikmettir Ali
(Ali Cem Akbulut Arşivi)
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-27-

-28-

Ozan Karagülle (Etem Karagöllü, Sivas-KangalZerk köyü, yeni ismiyle Çaltepe köyünde 1950- )

Rıza (Sivas-Yıldızeli-Aslandoğmuş köyü, 1946- )

Aşka beni salan yârım
Sensin cana can sultanım

Gizli âlemleri ayan görürüz
Batın âlemînin gözü bizdedir

Hayatım servetim varım

Açık can gözümüz Hakk’a yürürüz

Sensin cana can sultanım

Kevserin suyunun fevzi bizdedir

Coştum kaynadım karıştım

Kul hüvellahü’dür mazhar-ı celil

Üç yüz yılda yandım piştim
Ser verdim sevdim sarıştım
Sensin cana can sultanım

Allahüssamed’den anlarız her dil
Lem yelid ve lem yûled’dir Halil
Peygamber neslinin nazı bizdedir

Bağrımda sevgin besledim
Başım dizime yasladım

Ve lem yekün lehû arş-ı müzeyyen

Sazım sözümde sesledim

Şimr elinden şehit oldu Hüseyin

Sensin cana can sultanım

Küfüven ehad’la geldi “Hü” deyin
İhlas Suresi’nin özü bizdedir

Sen kulhüvellahi ehad
Sinendir Allahüssamed
Lem yelid ve lemyûled
Sensin cana can sultanım

Âşık Rıza’m sever mah-ı Resul’ü
Arş-ı a’lâda kayıt görmüşüm Sur’u
Parladı cihana nübüvvet nuru

Ve lem yekün var mevcuda

Velâyet sırrının tuzu bizdedir

Lehû vechin her sücuda

(Doğan Kaya Arşivi.)

Küfüven ehad bir vücuda
Sensin cana can sultanım
Karagülle’m ilim aldım
Sıfatında zatın buldum
Esma-yı Hüsna’ndan oldum
Sensin cana can sultanım
(Ozan Sinemi, 2007: 367)
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-29-

-30-

Ruhsatî (1835-1911, Sivas-Kangal-Deliktaş köyü)

Sefil Ali (Çorum-Boğazkale-Yazır köyü,
1790-1867)

Esselam âşık var ise işte meydan esselâ
Gün doğmadan neler doğar gör anadan esselâ
Bugün ben nuş eylemişim pir elinden bir dolu
Geçmişim Şad’ı Murad’ı hem Tuna’dan esselâ

Kurulmadan yerin göğün binası
Ervahın ezelden gelmiştir senin
Kaşlarında mim dııası yazılı
Kim bulur hüsnüne bahane senin

Ben bir mimden dükkân açtım müşteriler isterim

Muhabbet deryası tarikat şahı

İlm-i ledün ders okudum değdi cana neşterim

Sıtkman sevene göstermez ahi

Tavrat Zebur İncil Kur’an kamu dilde ezberim

Âlemler serveri cömert ilahi

Tarikatim Nakşibendî bu binadan esselâ

Günahlar af etmek şanındır senin

Zaten birsin yok şerikin Kul hüvellahü ehad

Sen var iken kimden imdat isteyim

Daima dilde ezberim derim Allahüssamed

Hünkâr Hacı Bektaş Veli dost deyim

Lem yelid ve lem yûled okumuşum bî-aded

Ya elim kes ya damanım kes deyim

Ruhsatî dil ehli oldu bu manadan esselâ

Destim yeteydi damanına senin

(Kaya, 1999: 103-104)
Kul hüvellâhu dedim ikrar eyledim
Ehad Ali, Ahmet, Haydar söyledim
Allâhüssamedi ezber eyledim
Lem yelid buyurdu şanına senin

Ve lem yûled deyip Zülfikâr çala
Ve lem yekün lehû dedi âdeme
Küntü kenzi dedi Cebrail bile
Bağlandı zülfünün teline senin
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Küfüven ehaddir hatmin tamamı

-32-

Hak buyurdu Habib’ine kelamı

Viranî (XVI-XVII. Yüzyıl)

Emretti Cebail’e çaldı kalemi
Hüsnün ziya verir cihana senin

Elif Allah ismin senin
Kaza kayıp gezersin

Sefil Ali tamam kul hüvellahü

Kul hüvellah cismin senin

Ayeti şanına vallah billahi

Hayır şerri yazarsın

Yekten hatmeyledi kelamullahı
Elif Lam yazıldı şanına senin

Hü Allah’la bir olansın

(Ali Cem Akbulut Arşivi)

Allahüssamed nur olansın
Lem yelidsin sır olansın

-31Viranî (XVI-XVII. Yüzyıl)

Ya pirim yüzüne baktığım zaman
Tıpkı Hakk’a benzetirim ben seni
Sensin her şeye Gafur-urrahîm
Nasip veren ele benzetirim ben seni

Yeri göğü kuran sensin

Ve lem yûled ismindir Hak
Ve lem yekün cismindir Hak
Lehû küfüven ehad resmindir Hak
Viranî’yi gören sensin
(Ali Cem Akbulut Arşivi.)

Kul hüvellahu ehadsin sen evliya
Allahüssamedsin geldin dünyaya
İsmin Yâ Murtaza benzersin aya
Kaf Kuran’a benzetirim ben seni

Be’nin altındaki noktasın Haydar
Lem yelid ve lem yûled Gafur-u Settar
Ve lem yekün lehû Viranî serdar
Tıpkı Hakk’a benzetirim ben seni
(Ali Cem Akbulut Arşivi)
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-33-

Musa-i Kâzım ikara bağlandı

Viran Abdal (XVI-XVII. Yüzyıl)

İkrar “Hü” dediler sözler sağlandı
Cümlesi de Irıza’ya bağlandı

Bismillahi Hakk’ın bilik ismidir

Okunur lem yelid ve em yûled

İsmini ananlar bulur selamet
Errahman cümlenin Rabb’isidir

Takî Nakî gözler asker yakınır

Errahîm cümleye nasiptir cennet

Sela sesi kulağıma dokunur
Askeri Mehdi’yle bile okunur

Ne diyelim bu müjdeye bu kâra

Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Müminler hü ile gider didara
Secdegâh Ali’ye erlere pire

Viran Abdal bilir bilmez mi arif

Adı güzel din serveri Muhammed

Dört satır iki nokta üç huruf
On nokta okunur İhlas-ı Şerif

Muhammed Ali de kandile kondu

Derc et manasın otuz altı bin kat

Gine onlar imiş ikrarın bendi

(Ali Cem Akbulut Arşivi)

Kuran Muhammed’in şanına indi
Muhammed uğruna verin salâvat

Fatma Ana’nın kursağı kandil idi
İmam Hasan bahçesinin gül idi
Şah Hüseyin kapısına gel idi
Okunur Kul hüvellahü ehad

Zihni açık olan Zeynel’den içti
Bakır manasını derç etti seçti
İlm-i hikmet Cafer kapısın açtı
Onun anahtarı Allahüssamed
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Nur Suresinin Kullanıldığı Ayetleme10
-34Selmanî (Tokat-Almus-Kuruseki Köyü, 1934- )

Allahü nurü’s-semavâti ve’l- arz

e. Muhtelif Surelere Ait İbarelere Yer
Verildiği Ayetlemeler
-35Budala İsmail (XVII. Yüzyıl. Sivas-Divriği/
Şahin köyü)

Mesellü nurihi ke mişkatinmiz
Fiha misbahün elmisbahu fil arz

Elhamdü lillah şükür gördüm de bildim

Fi züccacatin ez züccacetümiz

Rabbil âlemîn ’le Hak yola geldim
Errahmanir’rahîmden rahmet buldum

Ke enneha kevkebün dürriyyün’i

Mâliki yevmüddîn Ali görünür

Yu kadu min şecâretin sütuni
Mübareketin ve zeytunetini
Lâ şarkıyyetin velâ garbiyyetimiz

Yekadu zeytüha yüdiü velev
Lem temseshü nârun nûrun alâ ev
Nûrin yehdillahu li nurihi şev
Men yeşaü ve yedri ayetimiz

Bullahül emsale lin nasi emin
Vallahü bi külli şey’in alîmin

İnna a’taynâ’dır Kevser’in başı
Kevseri dağıtmak Ali’nin işi
Hasan’ın od ile yoğruldu aşı
Hüseyin’in aldan donu görünür

Ol İmam Zeynel de zindanda durdu
Hel etâ Suresi11 dilinde virdi
Nasrun minallahi Bakır’a erdi
Ve fethü’n garîb Ca’fer yolu görünür

Bu ayeti her dem oku müminin
Budur nur ayeti beyyinatımız

Elem neşrah leke Yasin12 Kef Hâ13
Musa-yı Kâzım da çok çekdi cefâ

Selmanî oku ki Nur ayetini

Irıza’yı sevmek mü’mine sefâ

Aydınlatsın kırklar cemiyyetini

Muhabbetin doğru yolu görünür

Bilmeyen öğrensin faziletini
Nur u ziyasıdır fazilelimiz
(Selmanî, 2008: 320)

10 Nur Suresi, Medine’de inmiştir ve 64 ayettir. Şiirde,
bu surenin 35. ayeti değerlendirilmiştir.

11 İnsan Suresi olup “Hel eta” sözü ile başladığı için
bu adla adlandırılmıştır. Sure Kur’an’da 76. sure olup
31 ayettir. Sure, Medine’de nazil olmuştur.
12 Kur’an’da 36. Suredir. Mekke’de inmiş olup 439
ayettir.
13 Kur’an’daki 39 sure olan Meryem Suresinin ilk sözüdür.
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Veşşemsi14 Muhammed Tâkî’de gördüm

Deryalar kan ağlar giryan içinde

Ve aleyke Nakî ayet Hak bildim

Sure-i Rahman’sın Kur’an içinde

Ben can u gönülden ikrarım verdim

İncil Zebur Tevrat Furkan içinde

Kırklar meydanının zârı görünür

Feyz-i nûrun Veladiyat okunûr

Elif-Lâm dedim de bu dâra durdum

Arzum seni tavaf etmekti heman

Askerî Mehdî’ye yüzümü sürdüm

Fatiha vechinde ey sehavet-kan

Budala İsmail dârını gördüm

Divanında inşallahü’r-rahman

Hakk’ın bin bir ismi Ali görünür

Muhiblere bol inayet okunur

(Doğan Kaya Arşivi, Cönk No: 20/10-11, Zile
Cöngü: 10-11.)

Veşşems16 cemâlin aşkınan Tâhâ
Emirü’l-müminin abdan-ı nehâ

-36-

Ümmü’l-kitab Radiyallahü anhâ

Deli Boran (1838-1898, Çorum-Kerkez ilçe/
Sarimbey köyü)

Sâki-i kevser âb-ı hayat okunur

Deli Boran yâda sır vermen ayıp
Şehadet şanına bi emr-i Hüda
Hakkında Kul hüvellah ayet okunur
Nûr-ı Ahmet’sin hem İnnâ fetehnâ
Şânında Hel etâ sırat okunûr

Cümle derde mazhar olandır Eyüb
Üç nokta iki harf settarü’l-uyub
Emr-i ferman her vilâyet okunur
(Doğan Kaya Arşivi, Cönk No: 12/ 43-44)

Nûş ettim dolana Elhamdülillâh
Söze ne haddim var hem vallah billah
Kaşların vallahi Tebarekâllah15
Vech-i pâkin feth-i nusret” okunûr

14 Kur’an’daki 91. sure olan Şems suresinin ilk sözüdür.
15 Kur’an’daki 7. sure olan A’raf Suresi’nin 54. ayetinde geçmektedir.
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-37-

-38-

Edip Harabî (İstanbul, 1853-1917)

Hacı Sıtkı Gök

Kâfu nûn hitâbı izhâr olmadan

Kardeş senin ile bahre dalalım

Biz bu kâinatm ibtidâsıyız

Bu dinin temeli senin üstüne

Kimseler vâsıl-ı dîdâr olmadan
Ol Kabe kevseyn’in ev ednâsıyız

17

Zâhidâ şânımız innâ fetahnâ18

Mizar şeriatın ele alalım
Kuralım terazi onun üstüne

Harâbî kemteri serseri sanma
Bir kılı kırk yarar kâmiliz amini

Zikredilen yeri kazip atasın

Pîr Balım Sultan’m budalasıyız

Sermaye edinir halka starsın

Yok iken Âdem’le Havva âlemde
Hak ile hak idik sırr-ı mübhemde

Kendine gel yoksa yere batarsın
İllallah diyelim bunun üstüne

Bir gececik mihmân kaldık Meryem’de
Hazret-i İsâ’nın öz babasıyız

Buyurdu hadiste halkaya girin
Cennet mevasın yer rahmete eren

Bize peder dedi tıfl-ı Mesîhâ
Rabbî erîni diye çağırda Musa
Len terânî19 diyen biz idik ana

Camiü’s-sagirde yerini gören
Velezikrullahi ekber21 bunun üstüne

Biz Tûr-ı Sînâ’nın tecellâsıyız
Buyurmuştur çok çok zikredin beni
Küntü kenz remzinin olduk âgâhı
20

Hakka’l-yakîn gördük cemâlullahı
Ey hoca bizdedir sırr-ı ilâhi
Biz Hacı Bektâş’ın fukarasıyız

Münafıkın deli zannetsin seni
Kürsüde vaizim zemmeder onu
Ev eşedde zikren22 onun üstüne

(Güzel: 470)
Kulatk ver vaizim bendeki söze
17 “Kabe kevseyn ev ednâ”, Kur’an’daki 53. sure olan
Necm Suresi’nin 9. ayetinde geçmektedir.
18 Kur’an’daki 48. sure olan Fetih Suresi’nin ilk sözüdür.

Neden bu kardeşler taş atar bize
Yarın orda biz gelirsek yüz yüze
Ne cevap verirsin bunun üstüne

19 Kur’an’daki 7. sure olan A’raf Suresi’nin 143. ayetinde geçmektedir.
20 Küntü kenz: Türkçesi; ‘’Ben, gizli bir hazine idim,
bilinip tanınmak istedim ve bilineyim diye mahlukatı
yarattım.’’ anlamındaki kutsi hadisin özet ifadesi.

21 Ankebut, 29/45.
22 Bakara, 2/20.
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Zikri kesir edin buyurdu Allah

-39-

İza merertüm biri yazil cenneh der Resulullah

Bayburtlu Hicranî (1908-1969)

Efdelüzzikr lâilâhe illallah23
Hüccetin var mıdır bunun üstüne

Açıldı kudretin hikmet perdesi
Seyreder âlemi seyrana benzer

Bütün evliyalar hep ehl-i zakir

Yetişti pirlerden hikmet badesi

Can verek tevhide edelim zikir

Sanarsın ezberdir fermana benzer

Gaziden şehitten yükselir zakir
Elâ ünebbiküm24 var bunun üstüne

Üç harf beş noktanın yolu kibarı
On sekiz harftedir dili ikrarı

Söyleyim şunları var mı günahı
Besmele istiğfar salâvat dahi
Tevhit lafza-ı cilâl hay ile huyu
Benim zikrim fikrim bunun üstüne

Kadir Geylanî’nin geldi mazharı
Coş eder bu gönül ummana benzer

İhlası yazmışsın tırnağına eline
Yasin gûşmussun sevdiğimin beline
Tebareke25 yazmışsın sevdiğinin diline

Bu yedide günah var ise söyle

Gözleri ayet-i Kur’an’a benzer

Bıraktır bunları nasihat eyle
Sıtkı Geylanî’ye arzuhal eyle

Şule verip çekti şanı amana

Bıraksın bir taşı onun üstüne

Ol altı kudretten buldun sen ona

(Gök: 16-17)

Yanağı Ha Mim’dir gözü Fetahna26
Kaşları ol İsm-i A’zam’a benzer

Feterda27 sırrında bul cilâsını
Hatt-ı Elif Lam’ın ol imlâsını
Nasıl verem yârin ser-encamını
Zannettim Yusuf-ı Kenan’a benzer

25 Mülk Suresi’nin ilk sözü. Mük Suresi, Kur’an’ın 67.
suresidir ve Mekke’de nazil olmuştur, 30 ayettir.
23“Zikrin en efdali lâilâhe illallah”tır (Hadis-i şerif).

26 Fetih Suresi’nin ilk sözü. Fetih Suresi Kur’an’da 48.
suredir. Medine’de nazil olmuştur ve 29 ayettir.

24 Şuara, 26/221.

27 Duha Suresi, 93/5.

236

2016 / Yıl: 6 Sayı: 11

Didar-ı Hak’tandır gülşan ocağın

-41-

Dört Ha-Mim bar içre açmış budağın

Kalender Baba (XVI. yüzyıl)

Ve’l-leylî28, Ve’ş-şemsî yazmış tırnağın
Kâffe-i rummandır bağbana benzer

Çok şükür mübarek cemâlin gördüm
Hayat buldu bu cismime can geldi

Konaydım bağına süreydim demin
Altmış bin evraktır yedi ahkâmın
Beden hapshanesi benî dem’in
O yüzden Hicranî divane benzer
(Kayaoğlu; Kırtan, 2006: 7-8.)

Hüsnün ayettir dilimde virdim
Ellezi esrâr-ı fî süphan geldi

Kaşların suresi şekli Bismillah
Ne hûb bırakmıştır Tebarekâllah
Gökten inen ayete Nasrun minallah33

-40-

Ahsen-ı takvimsin ..... şan geldi

Hüznî
Bu aşk tarîkını süenler sehî

Hil’at-ı hudut-ı hattın beyanı

Yehdiile’r-rüşdî fe âmennadır29

Elem neşrah leke34 şerh ider anı

Meftun-ı hak olan olur mu tehi
Çün vema yentıku ani’l-hevadır

Fatihatü’l-küttâb sebbü’l mesani
30

Sure-i vechinde Er-rahmân35 geldi

Âşiyan-ı dîdar vech-i dilârâ
Kaysu-veş sahrada ider vaveylâ

Mushaf-ı vechini vird ider dilim

Çileyi çekmeyen sürer mi safâ

Herkese müyesser olmaz bu ilim

Şehidânı ma’a’l-üsrî yüsrâdır

Mübarek vechini gördükçe velim

31

Dergâh-ı Mevlâ’ya yüz tutan merdan

Nun vel-kalem Kaf Kur’an geldi

Olmaz zahid gibi meyyâl-ı canân
Hüznîyâ âşıkın ahına bürhan

Kalender’in piri Bektaş Velî’dir

İllâ tezkireten limen yeşâdır32

Nesl-i Muhammed’dir Seyyid Ali’dir

(Oğuz, 1988: 169; İvgin, Ünal, Öncül, 2009: 240)

Cümle’yi var iden Kerem-kânidir
Makamı bilinmez bî-nişan geldi

28 Leyl. 92/1.

(Doğan Kaya Arşivi, Cönk No: 12/8-9)

29 Cin Suresi, 72/2.
30 Necm Suresi, 53/3.

33 Saff Suresi, 61/13.

31 İnşirah Suresi, 94/5.

34 İnşirah Suresi, 94/1.

32 Tâ Hâ Suresi, 20/3.

35 Rahman Suresi, 55/1.
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-42-

-43-

Kul Hüseyin (Amasya-Gümüşhacıköy-Keçiköy,
1797-1882)

Kul Nesimî (XVII. Yüzyıl)
Kendinin nurundan öğmüş yaratmış

Cemalin Vedduha36 mısri-i cami
Bu haddın cümlesi Kur’an okurlar
Vettiyni37 vecihin hattın istiva
Ledün zülfün ilmi cav(i)dan okurlar

Padişah eylemiş âlem üstüne
Gördüm cemalini salâvat verdim
Sokunmuş cefalar serin üstüne
Vallahi Kuran’dır sana sözlerin
Yasin-i Şerif’dir41 iki gözlerin
İnnâ fetahnâdır42 senin gözlerin

Ak alnında balkıyan mahitabdır

Vedduhâ43 inmiştir belin üstüne

Cihana ziya veren afıtabdır

Kirpiğin üstünde benler düzülü

Velleyli38 kaşları ümmü’l-kitaptır

İkrarından dönen Hak’tan üzülü

Feyz-i mutlak Sebü’l-mesan okurlar

Elem neşrah leke sadreke39 meded
Şanına nazildir Kul hüvellahü ehad40
Her daima gün gün saat be saat
Kul Hüseyn dostuna Kuran okurlar
(Akbulut, 2015: 129.)

Ak göğsün üstünde Tebbet44 yazılı
Veşşemsi45 inmiştir kolun üstüne
Aynımda yazıldı böyle bir yazı
Gelin biz de Hakk’a idek niyazı
Ayete’l-Kürsi’yle46 güzel İhlas’ı47
Okuyuben geldim yolun üstüne
Şayet Nesimî’nin Şemsî çırası
Errahman’dır iki kaşın arası
Güzel Bismillahla Elham Suresi48
Elif Lam inmiştir kaddin üstüne
(Doğan Kaya Arşivi, Cönk No: 4/57;
Öztelli, 1969: 26)
41 Yasin Suresi, Kur’an’ın 36. suresi olup Medine’de
inzal olmuştur. Toplam 83 ayettir.
42 Fetih Suresi, 48/1.
43 Duha Suresi, 93/1.
44 Tebbet Suresi, Kur’an’da 111. suredir. Toplam 5
ayet olup Medine’de inmiştir.

36 Duha Suresi, 93/1.

45 Kur’an’daki 91. sure olan Şems suresinin ilk sözüdür.

37 Tîn Suresi, 95/1.

46 Bakara Suresi, 2/255.

38 Leyl Suresi, 92/1.
39 İnşirah Suresi, 94/1.

47 İhlas Suresi, Kur’an’ın 112. suresidir. Medine’de inmiştir ve 4 ayettir.

40 İhlas Suresi, 112/1.

48 Kur’anın ilk suresi olan Fatiha suresi.
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-44-

-45-

Mehmet Kızılgöz (1944, Sivas-YıldızeliDavulalan köyü)

Musa Tektaş (Sivas-Kangal-Yarhisar köyü,
1970- )

Hak seni yaratmış yücesin yüce

Allah’ın lutfudur insan, kâinat

Nice sitem vardır huyunda senin

İslâm yolu yüce dinde gizlidir

Baktım cemaline nurunu vermiş

Onsekizbin âlem cümle mahlûkat

Hükümranlık vardır soyunda senin

Bütün sırlarıyla O’nda gizlidir

Yüz on dört sureyi gördüm yüzünde

Kul olan zikreder daim Mevlâ’yı

Velleyli okunur alnın düzünde

“Ol” dedi yarattı arz-ı semayı

Tebbet görünüyor şu ak göğsünde

O koydu kalplere kutlu sevdayı

Veşşemsi yazılı kolunda senin

Kuvvet, kudret feyekun’da49 gizlidir

Kur-an’ı Kerim’dir mahu yüzlerin

Allah’a itaat mabudun emri

İnnafetahna’dır senin sözlerin

Rasulune salat ve memnun emri

Yasin-i Şerif’tir billur gözlerin

Vel kalemi vema yesturun50 emri

Vedduha konulmuş dilinde senin

Mükâfat Sure-i Nun’da51 gizlidir

Ayete’l-Kürsi’dir kâmilin sözü

Cennatün tahtihal-enhar52 hitabı

İhlas-ı Şeriftir arifin sözü

Vardır mü’minlere ecr ü sevabı

Hak olmazsa kime edem niyazı

Dünya amelinin ahret hesabı

Çok engeller vardır yolunda senin

Toprağın altında sinde gizlidir

Mehmet Kızılgöz’üm yâr yarasında
Elham’la, Besmele var sinesinde
Errahman okunur kaş arasında
Lam-Elif konulmuş kaddinde senin
(Çetinkaya, 2006: 156.)

49 Yasin Suresi, 83/82.
50 Kalem Suresi, 68/1.
51 Kalem Suresinin diğer adı. “Nun” ile başladığı için
bu şekilde de bilinmektedir.
52 Tâhâ Suresi, 20/76.
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Hak mevcuttur kulun her zerresinde

-46-

Her nefesinde ve “Hû” sesinde

Sefil Ali (Çorum-Boğazkale-Yazır köyü,
1790-1867)

Ve nahnu akrebu ileyh53 hissinde
İlikte damarda kanda gizlidir

Hatm-i Bismillah’sın İncil içinde ismin İlya
Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikâr

Ahlak bize güzel libas azizim

Errahmanir’rahîm okunur zülcelâl kibriya

Edepli olanlar görür hep ta’zim

Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikâr

Ve inneke leala hulukin azîm54
Âdemlik en güzel tende gizlidir

Elif Lâm Mim’sin cihanın nuru Haydar-ı Kerrar
Zâlike’l-kitâbü şanına indi Ahmet server
Lâ raybe fîhsin gözümün nuru şebberi şübber

Seksen üç ayet Kur’an-ı mübinde

Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikâr

Açık işaret Kur’an-ı mübinde
Mü’minlere nimet şan-ı mübinde
Nice fazilet Yasin’de gizlidir

Hüdel li’l-müttakînsin cümlenin hem dest-gîri
Ellezîne yü’minûne hatmi pirlerin piri
Bi’l-gaybi nutkullahın dedi ol cenabı bari

Mevlâ’mız halife kıldı insanı

Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikâr

Ruhundan üfledi yüceltti şanı

Ve yukîmûne’s-salâte buyurdu sırr-ı cabbâr

Ve nefahtü min rûhina55 ihsanı

Ve mimmâ
Zülfikâr

İnsanoğlundaki canda gizlidir

İnnafetahnake kutlu müjdedir

razaknâhüm

coşa

geldi

hem

İnnâ fetahnâ leke fethan57 kıldı târumâr
Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikâr

Mü’min için bir umutlu müjdedir

Yünfikûn şanına indi kutb-u âlem Hünkârın

Tektaş vecibemiz Rabb’a secdedir

Ve’llezîne yü’minûne şekli pir-i piykarın

Külli şey’in56 o Kur’an’da gizlidir

Bimâ ünzile ileyke küllü maksut didarın

(Tektaş, 2006: 75-76)

Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikâr
Vemâ ünzile min kablik buyurdu ecma-i zat
Ve bi’l-âhireti hüm yedi mushaf yedi ayet

53 Kaf Suresi, 50/16.
54 Kalem Suresi, 68/4.

Fatihatü’l-ümmü’l-kitapsın yûkinûn vilayet
Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikâr

55 Hicr Suresi, 15/29.
56 Mülk Suresi, 67/1.
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-47-

Ulâike alâ hüden indi billahi zata
Mir-rabbihim vallâhi ve ulâike hümü’l heleta
Hem Esmaül-Hüsna’sın hem müflihûnsun
fetâ

58

Selmanî (Tokat-Almus-Kuruseki Köyü, 1934- )
lâ

Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikâr

Yüz on dört sureyi okudum süzdüm
Elif lam mim ile dalı ir nokta

Sadakallahü’l-mevlanel azimsin vallah
Sübhâne Rabbike59 cümle âlemîne Allah
Çün bu Rabbi’l-izzeti hakkı nuru kudretulluh

Sebü’l-mesani’den manayı çözdüm
Kâmilin muhabbet balı bir nokta

Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikâr
Suretin veşşemsi, Yasin, Ta-Hâ’sı
Ammâ yasifun dedi Hak Lâ İlahe İllallah
Ve selâmun ale’l-mürselîn Aliyyün Veliyullah
Ve’l-hamdü li’llâhi sen oldun sırrı sırrullah
Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfıkâr
Rabbil âleminsin60 kulhü Allah u Ehad
El Fatiha zikrullahımızsın hatmi salâvat
İncil, Tevrat, Zabur, Kur’an dört kitapsın kâinat
Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikâr

Siretin vennecmi ol fetahnası
Hasan Hüseyin’in şehit libası
Ehl-i Beyt’in yeşil alı bir nokta

On iki noktanın Pa, Ça, Ja, Ka’sı
İhlas’ın Ebced’in Elif, Lâm Ra’sı
Gerçek erenlerin tacı hırkası
Dervişin abası şalı bir nokta

Ali, Haşan, Hüseyin, Zeynel, Bakır perverdigâr
Cafer Sadık, Kâzım Musa, Rıza, Taki’dir serdar
Ali ül Naki, Askeri gele Mehdi şah suvar
Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikâr
Sefil Ali’m tuta geldim hakkın yedullah elin

Ha-Mim suresini Ha’de bir ettim
Ayın, Lâm, Ye dedim Ya’da bir ettim
Ol yüz dört kitabı Ba’da bir ettim
Sırr-ı Lâ feta’nın Zel’i bir nokta

Aşığı sadık olanlar vird eder penah dilin
Din server-i şahı Kerbelâ nuru ayne’l-mümin
Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikâr
(Çevik, 2007: 36-38.)

Selmanî’yim özüm pire bağladım
Türab etim yüzüm yere bağladım
Otuz iki hattı Bir’e bağladım
Bir olup ölenin Salı bir nokta

58 Şiirin 6 dörtlüğünde Bakara Suresi’nin ilk beş ayetine yer verilmiştir.

(Âşık Selmanî, 2008: 47)

59 Saffât Suresi, 37/179-182 (Şiirin 8. ve 9. dörtlüğünde geçmektedir).
60 Fatiha Suresi, 1/1.
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-48-

-49-

Seyyid Süleyman (Ankara-Çubuk-Susuz Köyü,
1857-1900)

Viranî (XVI-XVII. Yüzyıl)

Bin bir ismin vardır birisi Haydar
Bezm-i Eleste’de dedik Eyvallah

Gel berü olma bu demde Gâfilûn
Ekrarü’n-nas fehüm lâ yu’minûn66

Bilinmez mergabın hasbetenlillah
Yedullah61 şanına yazmadı mı Hak

O sebepten söylerim size kitap
Vasiyyüküm lâ’elleküm tuf’lihûn67

Femennekese feinnema yenküsü Suresi62
Üç günlüktür şu dünyanın süresi
Mümine gerektir İkrâ Suresi63
Velakad kerremnâ64 demedi mi Hak

Her kim tastik eylemez nutk-ı Hakk’ı
Ve Resulehum fahüm lehu münkirûn68

Zöhre yıldızından evveli doğdun

Kim ki anlara hıyanet eyledi

Nice bin devlerin katlini eğdin

Lânetullâı ale’z-zâlimîn69

Şem üi kamer olup havaya ağdın
Ve innâşek kamerin demedi mi Hak
Güvercin donunda camiye girdin
Kırk camide bir vakiti kıldırdın

Ey Viranî nutk-ı Hakk’ı kim görür
İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn70
(Doğan Kaya Arşivi, Cönk No: 12/71)

İrşat edip Hak olduğun bildirdin
Küllü şey’in kâdir65 demedi mi Hak
Üç yaşında Selman’a bindim derdin
Üçyüz yılın sonunda nergizi verdin
Hatayî, Kul Himmet, Viranî dördün
Süleyman’ın dersin vermedi mi Hak
(Çağlayan, 1994: 57)
61 Fetih Suresi, 48/10.
62 Fetih Suresi, 48/10.

66 Yasin Suresi, 36/7.

63 Alak Suresi (Mekke’de inmiştir. Kur’an’ın 96. Suresidir. 19 ayettir.)

67 Bakara Suresi 2/189.

64 İsra Suresi, 17/70.

69 Hud Suresi, 11/18.

65 Mülk Suresi, 67/1.

70 Bakara Suresi, 2/156.
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f. Türkçe Ayetleme
-50Rüsvayî (Ali Cem Akbulut)

g. Sübhaneke Duasının Kullanıldığı
Şiir
-51Sefil Ahmet

Bağışlayan esirgeyen Allah’ın adı ile
Âlemlerin Rabbine hamd olsun dedik evveli

Evvel Allah dedim virde başladım

O sevendir koruyandır dillerde nâdı ile

Sübhaneke bana bir doğru yoldur

Din günün sahibidir nuru ayan münceli

Allahümme çarşısında kışladım
Vebihamdik işte alacak maldır

Yalnız sana kulluk eder senden yardım dileriz
Bizi doğru yola ilet daim bu virdi deriz

Ve tebarek ikrar verdim güderim

Nimet verdiklerinin yoluna niyet gideriz

Mim, Elif yoldaşım eli n’iderim

Haramiden emin eyle keremkân Zülcelali

Sevdim kesmüke’yi yoktur kederim
Ve t(e)ala dostumun ihsanı boldur

Gazab’ uğrayan ve sapkınların yoluna değil
Okuduk yedi ayeti kabul eyle ya Celil

Ceddüke’ye ikrar verdim dönemem

Sözün ile amelini birle Rüsvaî sefil

Vecelle’m var aşk oduna yanamam

Tevhide yetenler elbet bulur imiş kemali71

Bu sevdaya düşenleri kınamam
Senaük dediği bir derin göldür

Şu gönlümü bedestende gezdirem
Vela deryasında gemim yüzdürem
İlahede matahımı düzdürem
Gayrüke okumak bir müşkil haldir

Otuz iki şardan beri gelirim
Ben ustamdan sebakımı alırım
Yuh olsun benliğe turap olurum
Sefil Ahmed Hakk’a bir edna kuldur
71 Şiir, Fatiha Suresinin Türkçesi ile vücuda getirilmiştir (Ali Cem Akbulut Arşivi).

(Ali Cem Akbulut Arşivi)
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HÛBYÂR SULTAN VE HÛBYÂR OCAĞI ÜZERİNE
ABOUT HUBYAR SULTAN AND HUBYAR TRADITION

Dilek BAKAN SARITAŞ1

I. Hubyâr Sultan’ın torunlarından olup 16.
yüzyılda yaşamış ve Hubyâr Abdal olarak
adlandırılmıştır. Hubyâr Sultan ile Hubyâr

ÖZ
Alevi geleneğini bir bütün olarak ele
almak, söz konusu geleneğin doğru anlaşılması için gereklidir. Bu geleneği oluşturan
ana parçalardan biri olan Hubyâr Sultan geleneğini anlamak da Alevi geleneğinin bütünsel olarak anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Hubyâr Sultan geleneği daha geniş bir
çerçeve olan Alevi geleneğinin içindedir.
Tarihsel veriler ışığında iki Hubyâr’dan
söz edilebilir. I. Hubyâr Sultan’ın 13. yüzyıl-

Abdal, Hubyâr geleneği içinde tek isimde
var olmuştur. Bu ocağa bağlı talipler Hubyâr
talipleri olarak bilinmektedir.
Hubyâr Sultan geleneği üzerine yapılmış olan çalışmamızda Hubyâr Ocağı
analiz edilmiştir. Analiz esnasında Hubyâr
Ocağı’nın ritüelleri, semahı, oruçları, ocaktaki bölünmeler, Sultan’ın kerâmetleri, ziyaret
yerlerine dair inanç motifleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hubyâr, Ocak, Alevilik, Horasan Erenleri, Tokat Folkloru, Sözlü Gelenek.

da yaşadığı düşünülmektedir. Sözlü geleneğe göre Horasan’dan geldiği söylenen doksan bin erenden biridir. Dergâhını bugünkü
Tokat ili Almus ilçesi Hubyâr köyüne kuran
Hubyâr Sultan ile ilgili elimizde kesin bilgiler yoktur. Ancak eldeki ferman ve beratlardan yerleştiği yörenin Hubyâr Sultan’a vakfedildiği bilinmektedir. II. Hubyâr Sultan ise

ABSTRACT
It is necessary to embrace Alevi tradition as a whole in order to correctly understand the tradition in subject. To understand
Hubyar Sultan tradition that constitutes the
major part of tradition will make easier to
understand Alevi tradition integrally. Alevi

Makale geliş tarihi: 20.02.2016 • Makale kabul tarihi: 30.04.2016

tradition, which is a broader subject, in-

1 Uzman halkbilimci.

volves Hubyar Sultan tradition.
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In the light of historical data, two Hubyar can be mentioned. It is supposed that
Hubyar Sultan I had lived in 13th century.
According to oral tradition, he is one of the
90.000 saints who are said to come from
Horasan. We don’t have precise information
about Hubyar Sultan who had set his dervish convent in Tokat province Almus town
Hubyar village of today. But by the help of
rescripts and charters, it is known that the
region settled had been dedicated to Hubyar Sultan. Hubyar Sultan II is one of the

GİRİŞ
13. yüzyıl, Alevi Bektaşi geleneği için
dönüm noktası sayılabilecek bir dönemdir.
Bilhassa bu zaman diliminde Horasan coğrafyasından Anadolu topraklarına gelerek
Anadolu’da gelişen tasavvuf öğretisinin
kurulmasını ve Anadolu topraklarında yayılmasını sağlayan Hoca Ahmet Yesevi, 13.
yüzyıl için çok mühim bir şahsiyettir. Mutasavvıflığının yanı sıra Anadolu’nun Türkleşmesi için de çaba harcamıştır.

grandchildren of Hubyar Sultan I and was

Tasavvuf öğretisinin izlerini güçlü bir

named as Hubyar Abdal, and he had lived

şekilde içinde barındıran Alevi Bektaşi ge-

in 16 century. Hubyar Sultan and Hubyar

leneği, yüzyıllardan beri tartışılagelen bir

Abdal had lived with a single name in Hub-

konu olmuştur. Zahirden çok batına, içsel

yar tradition. The pretenders of this “ocak”

olana önem vermesi sebebiyle de bu tartış-

are known as Hubyar pretenders.

malar bir sonuca ulaşmamıştır. Çünkü bu

th

This study, which is about Hubyar Sultan tradition, analyses the Hubyar Ocagi.
The rituals, whirls (semah), fasts, separation
into parts which in Hubyâr Ocağı, Sultan’s
miracles, area visitation’s conviction motifs
were discussed during the analyses. Finally,
necessary and importance of the study were
discussed.
Keywords: Hubyar, Ocak, Alevism, the
Dervishes of Khorasan, Tokat Folklore.

gelenek, tasavvuf öğretisinin de gerektirdiği
gibi gönül güzelliğine, hoşgörüye, sevgiye
ve en önemlisi de Yaradan’dan ötürü yaradılana değer vermeyi öngörmektedir. Böyle
bir yapı içinde anlamları somutlaştırmak,
elle tutulur hâle getirmek zorlaşmaktadır.
İşte bu çalışmamızda, aynı amaçlar doğrultusunda yaşayan, gittiği ve bulunduğu her
yere geleneğin yayılmasına hizmet eden
Hubyâr Sultan’ın Alevi Bektaşi geleneği içerisindeki yerine değinerek sözlü olarak günümüze gelen bu inancı, kültürü yazılı hâle
getirebilmek ve böylece ocağın ateşinin sönmemesine katkı sunmak amaçlanmıştır.
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tur.” Şemseddin Sâmi. Ferit Devellioğlu

Üzerine

- Osmanlıca-Türkçe Lügat’ta; Hûb: Güzel,
hoş, iyi anlamlarındadır. Yâr ise; dost, sevgili, tanıdık, ahbap, yardımcı anlamlarını
karşılamaktadır. Bazı kaynaklarda “Hû: Allah demektir. Türkmence’de Huday: Allah
anlamına gelmektedir.” denir (Kenanoğlu;
Onarlı, 2003:17). Bu bilgi, kelimemizin etimolojik olarak açıklanmasında manevî olarak doğru gibi görünse de bu çözümleme
pek de isabetli olmayacaktır. Bu açıklamalar
doğrultusunda “Hûbyâr: güzel ve iyi dost;
yol önderi” anlamlarına gelmektedir.

Tarihsel

veriler

incelendiğinde,

iki

I. Hûbyâr, bugünkü Kazakistan’ın Tür-

Hûbyâr’dan söz etmek mümkündür. İlki 13.

kistan bölgesinden Oğuz-Beydili boyu oy-

yüzyılda yaşayan Hûbyâr Sultan, Pir Ahmet

makları ile Anadolu’ya (Rum’a) göçerek To-

Yesevî Dergâhı’nda Lokman Parende’nin

kat bölgesine yerleşmiştir. Tokat’ın Almus

öğrencisi olarak yetişmiş ve Hacı Bektaş-ı
Veli ile birlikte Anadolu’ya gelmiştir. İkinci Hûbyâr ise, resmi kayıtlarda da Hûbyâr
Abdal olarak geçen kişidir. 1500’lü yıllarda
yaşayan Hûbyâr Abdal’ın türbesi Tokat Almus Hûbyâr köyündedir.

ilçesinin Hûbyâr köyünde Beydili Sıraç topluluklarına2 ve Hûbyâr Dede Ocağı’na damgasını vuran Hûbyâr Sultan 13.yüzyılda,
Hûbyâr Abdal ise 16.yüzyılda yaşamıştır.
İki Hûbyâr’ın yaşam öyküsü, rivâyetleri,
menkıbeleri, kerametleri, ozanların deyişle-

Halk arasında Hûbyâr, Hûbyâr Sultan,

ri birbirine karışmıştır. I. Hûbyâr Sultan’ın

Hûbyâr Devletlü, Hızır Hûbyâr, Hûbyâr

konargöçer bir şekilde zaman zaman geldi-

Baba, Hûbyâr Derviş olarak adlandırılmak-

ği ormanlık yöre kutsal kabul edilmektedir.

tadır. Her iki Hûbyâr da bu türbe üzerinde

Kendi adıyla anılan bugünkü Hûbyâr köyü-

toplum nezdince birleştirilmiş; türbeyi ziya-

nü kuran II. Hûbyâr Abdal ise Horasan’dan

rete gelen kişiler türbeyi hem Hûbyâr Sul-

gelen Hûbyâr Sultan’ın torunlarındandır

tan hem de Hûbyâr Abdal niyetine ziyaret
etmektedirler.
“Hûbyâr”, birleşik bir kelime olmakla
birlikte şu anlama gelmektedir. TDK Türkçe sözlükte; 1. Sevgili. 2. esk. Dost, tanıdık.
3. Yardımcı. “Allah’tan başka yârim yok-

2 Oğuzlar’ın Bozok kolunun Yıldız-Han oğullarından
olan bir boy. Harzemşahlar’ın da bu boydan olduğu
söylenmektedir. İstanbul Okmeydanı Cemevi dedesi İlyas Demirtaş’ın aktardığına göre; bu boyun da
Hubyâr Sultan Ocağı’na bağlı olduğu bilinmektedir.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Kenanoğlu, Ali-Onarlı, İsmail.
a.g.e, s.58.
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(Kenanoğlu; Onarlı, 2003: 15-16). I. Hûbyâr
Sultan’ın nerede ve ne zaman öldüğü bilinmemektedir. Ancak II. Hûbyâr’ın (16. yy.)
1580’li yıllarda (1578-1582) öldüğü düşünülmektedir. 1578 tarihli Sivas mufassalında
konu şöyle geçmektedir: “Gürgen Çukuru3,

“Ol demde cümlesi dediler Ali
Hûbyâr’ımsın dedi sarıldı Veli
Doksan bin er gördü bu gizli hâli
İsmine Hûbyâr’ım demediler mi5

Hûbyâr Derviş’in elindedir. Bu zat-ı muhte-

Hûbyâr Abdal, 1527 yılında Tokat böl-

rem, baltası ile yer açıp Allah rızası için bir

gesinde yapılan Celâlî İsyanları’ndan Zün-

tekke inşa etmiş, otuz kilerlik yerdir. Geri-

nünoğlu Halil ayaklanmasına (Baba Zünûn

si ise belirtilmiş olduğu gibi tekkelik üzere

olarak da bilinir) katılmış, bu ayaklanmanın

ve yasal belgelerle tescilli olup adı geçen

organizesini sağlamış, planlayıcısı, taraftar

Hûbyâr Derviş’in mülküdür.”4 (Kenanoğlu;

toplayıcısı ve ayaklanmayı geriden sevk

Onarlı, 2003: 44).

eden kişi konumunda yer almıştır. (Sarı-

Hacı Bektaş-ı Veli ile aynı dönemde yaşadığı düşünülen, asıl adının Ahmet olduğu
yöre halkı tarafından ve çeşitli kaynaklarda
söylenen II. Hûbyâr’a “güzel yâr, dost” anlamına gelen bu sıfatı Veli’nin kendisinin
verdiğini Viranî’nin şu dörtlüğünden anlamaktayız:

3 Gürgen Çukuru: İlk yerleşim dönemlerinde Değeryer (Tekeryer) köyüne bağlı bir mezra hatta otlak olarak görülen ve sonraki dönemlerde Hubyâr Abdal’ın
gelip yurt edindiği yerdir.
4 Bu eserde yazarlar, Ankara Tapu Kadastro Arşivi,
İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Amasya ve Tokat Şeriye Sicilleri ile elden ele günümüze intikal eden
belgelerden yararlandıklarını söylemektedir. Belgelerde -genel anlamda- Hûbyâr köyünü Hûbyâr Derviş’in
yer edindiğini, köy hakkında nüfus bilgileri… gibi bilgiler yer almaktadır. Adı geçen eserde bu belgelerin
örnekleri mevcuttur. Bkz. s.80-152.
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yar, 2008:14; Öz, 2003; Cinlioğlu, 1986). Bu
isyanın kanlı bir şekilde bastırılmasından
sonra bugünkü Hûbyâr köyü sınırları içerisinde, Tekeli Dağı eteklerinde bulunan
“Gürgen çukuru” diye de bilinen ormanlık
alana yerleşmiş ve hayatını burada tamamlamıştır. Hûbyâr Abdal, Hûbyâr köyüne bir
5 Bu dörtlük Viranî Divanı’ında geçmemesine rağmen
“Demediler mi?” adıyla bilinmekte, bazı cemlerde
dedeler tarafından okunmaktadır. Hubyâr Vakfı’nın
internet sitesinde bu şiir “Demediler mi” başlığı ile
geçmekte, mahlas dörtlüğünde Viranî’nin adı zikredilmektedir. Kanaatimizce bu dörtlükte Viranî’nin
kendi yazdığı bir şiir değil, onun adına aktarılmış bir
deyiştir (tapşırmadır). Kimin yazdığı belli olmayan bu
şiire ‘intihal’ demek daha doğru olacaktır. Bu konu ile
ilgili yayımlanan makalelerin bir örneği için bkz. Sıtkı
Soylu, Karacaoğlan Tapşırmalı Şiirlerdeki Unsurlara
Dayanarak Ozan’ın Gerçek Yaşam Öyküsünü Saptama Şansımız Var mı?. Ayrıca Ali Kenanoğlu-İsmail
Onarlı’nın yayımlamış olduğu adı geçen eserde de
buna benzer bir dörtlük geçmektedir. Şiirin adı orada “Hubyâr Sultan Destanı” olarak geçmekte, mahlas
dörtlüğündeyse Hubyâr Abdal’ın ismi söylenmektedir: “…Ol demde cümlesi dedüler Ali / Hubyâr’ımsın
dedi saruldu Veli / Yine sendeymiş yaremin gamı /
dertlilere derman olun dedüler…”, a.g.e. s.301.
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tekke kurarak taliplerine ve gelip geçenle-

13. yüzyıl sonlarında Hakk’a yürüyen

re aş imkânı sağlamıştır. Buraya kurduğu

Hûbyâr Sultan’ın Musa isminde bir oğlu

dergâhta yetiştirdiği dedelerle Beydili Sıraç

vardır. Musa’nın ise Mustafa isminde bir ço-

Türkmenleri’ne hizmet etmiş, onların birli-

cuğu dünyaya gelir. Mustafa’nın da Ahmet

ğini ve dirliğini sağlamıştır.

adında bir oğlu olur. Tarihte “Yar Ahmet

Söylenceler ve eldeki belgeler ışığında
Hûbyâr Sultan’ın 13.yy’da, bugün Hûbyâr
köyünün bulunduğu bölge olmak üzere
Tokat-Tozanlı bölgesini yurt edindiği anlaşılmaktadır. Fikri Karaman’ın Tozanlı bölgesi üzerine yaptığı çalışmalar neticesinde
bugünkü Değeryer’in -eski ismiyle Tekriye

(1485-1430)” diye bilinen bu kişi Hûbyâr
Abdal’ın da babasıdır. Hûbyâr Sultan soyuna ilişkin ve zaviyedeki ocakzade dedelerdeki belgeler ile Osmanlı arşiv belgeleri
karşılaştırılması sonucu Hûbyâr’ın şeceresi
şu şekildedir:
1.

(608-632)

Köyü- kayıtlarından Hûbyâr Sultan’ın evlatlarının bu köyde yaşadıkları ortaya çık-

Ali bin Ebu Talip (598-661) + Hz.Fatıma

2.

İmam Hüseyin (626-10 Ekim 680)

3.

İmam Zeynel-el Abidin (658-714)

4.

İmam Muhammed Bakır (676-735)

5.

İmam Cafer-üs Sadık (702-765)

Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat’la

6.

İmam Musa-el Kazım (746-799)

birlikte Alanya Kalesi’nin fethine de karış-

7.

Hasan

8.

Seyyid İbrahim

Anadolu’ya gelen bir diğer Horasan ereni

9.

Seyyid Cihangir

olan Yalıncak Sultan’ın kızı Gönül Ana ile

10. Seyyid Abdülcebbar

maktadır (Kenanoğlu; Onarlı, 2003).
Oğuz Türklerine bağlı Beydili Aşireti’nin
önderi konumunda olan Hûbyâr Sultan,
Hacı Bektaş-ı Veli’nin görevlendirmesi ile

mış ve daha sonra Anadolu’nun iç kesimlerine gelerek kendisi ile birlikte Horasan’dan

evlenmiştir. Başka bir kaynakta da Karama6

noğlu Mehmet Bey (ö.1277) yöreyi irşat amacıyla

11. Seyyid Nasır

buraya Yalıncak Sultan adlı bir zatı gönderir. Bu

12. Seyyid İbrahim

zat da bugünkü Sivas’ın Hafik ilçesinin Yalıncak

13. Seyyid Musa

Köyü’ne yerleşerek dergâhını kurar. Hûbyâr
Sultan da Yalıncak Sultan’ın kızı Gönül Ana ile

14. Seyyid Kalender

evlenir ve soyu tek eşten bugünlere kadar gelir

15. ………

(Kenanoğlu; Onarlı, 2003).

16. Seyyid Ali bin Ayni Hatun

6 Hûbyâr Vakfı. Erişim sayfası www.hubyarvakfi.org.
17.11.2015.

17. Hûbyâr Sultan ( I. Hûbyâr Sultan-13.
yy.)
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31. Mahmut Bey oğlu Abdi (Hûbyâr Tekke-

18. Musa

si Vakfı mütevellisi, 1195 Cemaziyyelev-

19. Mustafa

vel 1 / Miladî 1779 /1780 Hûbyâr

20. Yar Ahmet [1485(?)-1530(?)]

Ocağı’nın Çokbaşlılık Dönemi

21. Hûbyâr Abdal (II.Hûbyâr-16. yy. da yaşamıştır. Ölümü 1578-1582 yılları arasındadır.)
22. Mustafa

(Tapu

Tahrir

Defteri’nde

Hûbyâr Evladı Mustafa olarak geçmek-

(1780 sonrası bölünme süreci 1892’ye
kadar devam eder.)
33. Hüseyin Abdal’ın oğlu Himmet Abdal oğlu Temel oğlu Hüseyin Hûbyâr

tedir. )
23. Mustafa oğlu Derdiyar ve Buğnat (Buynat)

32. Şeyh Torunlar; Şeyh Ali, Recep, İsa

[Sivas-Ulaş-Gümüştepe

(Şeyh

Ocağı’nın Anşabacılılar’ın Ayrılmasından Sonraki 3. Kuruluşu

Derdiyar) Köyü’nde bulunan ve cami

34. Hüseyin oğlu ve Şerife Ana’dan doğ-

avlusundaki “Karacalar Tekkesi”nde

ma Şeyh Hıdır (1892 yıllarında Hûbyâr

Derdiyar’ın türbesi vardır. ]

Tekkesi’nin şeyhliğine getirilir. Ölümü

24. Şeyh Derdiyar (Oğulları Kenan, Ali,
Hüseyin’dir. Şeyh Derdşyar 1671’den
önce ölmüştür.)
25. Kenan Şeyh (1678’de Kenan Şeyh’in
Derdiyar ve Kamber adlı oğulları vardır. Türbesi Hûbyâr Köyü’ne girişte Algur Baba yanındadır.)
26. Şeyh Derdiyar oğlu Saçlı Ali Dede

1905’tir.)
35. Şeyh Hıdır oğlu Şeyh Mustafa Efendi
36. Şeyh Mustafa oğlu Şeyh Mehmet Temel
37. Şeyh Mehmet Temel oğlu Mustafa Temel (Hâlen postnişindir.) (Kenanoğlu;
Onarlı, 2003).

27. Saçlı Ali Dede oğlu Mehdi (1678 tarihli
vesikada adı geçmektedir.)
28. Şeyh Derrdiyar oğlu Hüseyin Abdal
(Türbesi Hûbyâr Türbesi yanındadır.)

soyundan gelen Hûbyâr Ocağı’nın, Anadolu Aleviliğinin en yaygın kollarından biri-

29. Hüseyin Abdal oğulları Behzat, Him-

ni oluşturduğunu ve Bektaşilerde tek ocak

met, Aslan, Mustafa, Hasan (1706 yılla-

mevcutken, Alevilerde bunun miktarının

rı)

yüzün üzerinde olduğunu belirtmektedir

30. Hüseyin Abdal oğlu Hasan Abdal ve
kardeşi oğlu Himmet oğlu Mahmut
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(Türkdoğan, 1995). Hûbyâr Ocağı da bu
ocaklardan biri olarak gösterilmektedir.
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Ocak ve Ocaklık Kavramı
İlk çağlardan bu yana çeşitli toplumlarda yaşamsal açıdan büyük öneme sahip
olan ateş, bu özelliğinden dolayı büyük saygı görmüş, kendisine kutsallık, arındırıcılık,
temizleyicilik gibi anlamlar yüklenmiştir.
Ateş ve buna bağlı olarak ocak etrafında

hakkının verilmesi, bir yönüyle ateşe saçı
sunulması; delilin kendiliğinden sönmesi
durumunda cemde bulunan herkesin düşkün sayılması ve düşkünlük cezasının ancak kurban kesme yoluyla kaldırılabilmesi
vb. uygulamalar, Türkler’in Orta Asya’daki
inançlarının izleri olmalıdır (Çıblak, 2007).

oluşturulan kült, İslamiyet öncesi ve sonrası

Şamanizm’de de ateşle yapılan ayinler-

Orta Asya’da yaşayan Türkler arasında da

de ateş ruhuna hitaben okunan şaman du-

yoğun olarak etkisini göstermiş, daha sonra

alarında “atamızın yaktığı ocak” denilmek-

Anadolu’ya da aktarılmış, özellikle Tahtacı

tedir. Ayrıca özellikle Kırgız-Kazaklar’da

kültüründe de gerek dini gerekse günlük

yer alan ocakla ilgili bir gelenek de dikkati

yaşamda önemini ve işlevini sürdürmeye

çekmektedir. Buna göre Kırgız-Kazaklar’ın

devam etmiştir.

kabile teşkilatını kaybetmemiş boylarında

Ocak-ocaklı, belli bir-birkaç hastalık vb.
sorunlara eli, nefesi veya aracı olarak kullandığı su, çamur gibi nesne ile şifa getirebilen
bu hasletini geçmişlerinden tevarüs yolu ile
edinmiş olan şahıs veya ailedir. Bu güç rüya
ile bade içilerek veya bu yetenekleri olan
kimseden el ve bazen de nefes alınarak edinilir. Rüyasında Fatma Ana’yı gören kimse
O’ndan el almış ve ocaklı olmuş sayılır.
Ocaklar çok kere bir yatırın yakın çevresinde olurlar ve o zatla soylarının aynı olduğu söylenir. Ocak kan bağı ile yeni nesillere cinsiyet farkı gözetilmeden intikal eder.
Aileye dışardan gelmiş gelinin ocaklı olabilmesi için el alması gerekir.
Tahtacılar arasında özellikle büyük cem-

yedinci veya dokuzuncu atanın torunlarının tamamı bir ulu eve saygı gösterir ve bu
eve (çadıra) ocak dumanıyla “kararmış çadır” anlamına gelen “kara çangarak” derler.
Bu çadırda verilen söz, yemin olarak kabul
edilir ve çadırın sahibi genç bir delikanlı da
olsa bu kişiye herkes tarafından saygı duyulur (İnan, 1986). Bu da ata ruhuna ve ata
ocağına verilen önemi gösterir. Bugün de
Anadolu’nun çeşitli yerlerinde ailenin en
küçük erkek evladının, baba ocağında kalıp aile ocağını tüttürmesi, bu yolla ailenin
devamını sağlaması geleneği de söz konusu eski inanışlarla ilgili olmalıdır (Çıblak,
2007).

Anşabacılılar

lerde, cemin başında delilci tarafından belir-

Hûbyâr Sultan Ocağı 1820’li yıllarda

li bir ritüel eşliğinde delil adı verilen ateşin

Yeniçeri Ocağı’nın (1826) kapatılması ve

yakılması; ceme katılanların sırasıyla delile

Kızılbaş Alevi Bektaşi dergâhlarının dağı-

niyaz etmeleri; sunulan doludan bir mik-

tılması sürecinden nasibini almıştır. Tokat

tar delilin üzerine serpilmesi yoluyla ateşin

Almus Hûbyâr köyünde bulunan dergâh o
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dönemde Osmanlı’nın teşvikiyle etrafta bulunan Sünni köylerden toplanan insanlarca
köylülerin gözleri önünde yıkılmıştır. Bu yıkım sonrasında Ocak merkezi olan Hûbyâr
köyünün etkinliği geçici olarak sona ermiş
ve merkez Hûbyâr Dedeleri’nin de oluruyla Tokat Zile Acısu köyüne taşınmıştır. Bu
dönemden sonra takip eden çeşitli olaylar
ve sebeplerle (iç çekişmeler) Hûbyâr Sultan Ocağı ikiye ayrılır ve içerisinden Anşa
Bacılı Ocağı ismiyle yeni bir “Babağan (Babacılar) kolu” (Işık, 2008: 88) oluşur (Anşa
Bacı kocası Veli Baba’nın ölümünden sonra
başa geçer ve dergâhta ağırlığını hissettirir,
bu sebeple de Ocak, Veli Baba’nın adıyla değil karısı Anşa Bacı’nın ismiyle anılır). Daha
sonra yaşanan bu ayrım nedeniyle iki grup
arasında çok yoğun tartışmalar, çatışmalar
ve iftiralar günümüze kadar süregelir.
Bu ocağın dedelerinin mensup olduğu ailelere genel olarak halk arasında Veli

Bazı köylerde her iki grup birlikte yaşasa da cemleri ayrı ayrı yapılmaktadır. Hatta
bazı köylerde cem evleri dahi ayrıdır. Örneğin Ulutepe (Kelit) kasabasında Anşa Bacılılar ile Dedeciler’in cemevleri ayrıdır.
Anşa Bacı Anadolu Aleviliğinde bir kadın postnişin olarak da çok önemli bir yere
sahiptir. Aleviliğin kadına verdiği değeri ve
Alevilik’teki kadının yerini belirlemek ve
örneklemek için oldukça belirgin bir kişidir.
Hüseyin Ağalılar; Hûbyâr Ocağı içerisinde yer alan ve kimilerine göre Babacılar
kimilerine göre de Dedeciler grubu içerisinde yer alan önemli bir topluluk da Hüseyin Ağa grubudur. Hüseyin Ağa; Hüseyin
Ağa’nın torunu ve bugün bu topluluğun
hizmetlerini yürüten Eraslan Doğanay’ın beyanatı ve kendi derlemelerine göre Hûbyâr
evlâtlarından Hüseyin Abdal evlâdı Mustafalılar grubuna tâbidir.

babaların altında köylerde cem yürütenlerse

Anşa Bacılılar Hüseyin Ağa ile ilgili olarak şu görüşleri ifade etmektedirler: “Veli
Baba sağlığında Hûbyâr köyünden bir öksüz çocuğu yanına almış ve onu Çayır köyüne yerleştirmiştir ve o öksüz çocuğa kızını
vermiştir. Veli Baba’nın kızı ile Dede çocuğunun İncir Mehmet-Hüseyin Ağa-Mustafa
Ağa isminde üç evlâdı dünyaya gelmiştir.

“sofu” olarak adlandırılırlar. Hûbyârlılar bu

Anşa Bacı’nın sürgün yıllarında7 Hüseyin

Baba Ocağı ve Kurdoğlu Ocağı diyenler de
vardır. Bu ocak mensupları kendilerini Baba
olarak nitelerler. Anşa Bacı’nın soyundan
gelen “Kurt” soyadlı aile yani Babalar bugün Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Bultu köyünde bulunmaktadırlar. Hiyerarşik olarak

ocağı kendilerinden doğmuş bir ocak kabul
ederler ve dolayısıyla Anşa Bacılı taliplerini
de kendi talipleri sayarlar. Hûbyâr ocağından doğmuş bir kol olduğu söylenebilir. Tokat yöresi başta olmak üzere Sivas, Amasya
ve Yozgat’ta da Anşa Bacılı talipleri, başka
bir adla Sıraç toplulukları vardır.
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7 Veli Baba’nın vefatından sonra başa geçen Anşa
Bacı’dan hoşnut olmayan kimseler, Anşa Bacı’yı
“Kızılbaşlık propagandası yapıyor.” diye mutasarrıf
olarak görev yapan Kazova’da Haruk Çiftliği sahibi
Bekir Sami Paşa’ya şikâyet ederler. Anşa Bacı çocuklarıyla beraber üç yıl Şam’a sürgüne gönderilir. Sürgün
bittikten sonra köyüne geri döner. Ayrıntılı bilgi için
bkz. Kenanoğlu, Ali; Onarlı, İsmail, a.g.e.
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Ağa damat durumunda olması sebebiyle

buradan elde edilen gelirin yapılan tekke-

de aşirete sahip çıkmıştır. Anşa Bacı’ya tâbi

ye gelir getirmesi buyruluyor. Hicri 990 yılı

Sıraçlar’ın tarikatını yürütmüştür. Bu sebep-

1582 yılında Padişah III. Murat zamanında

le de kendisine birçok Sıraç topluluğu talip

Hûbyâr Abdal’ın oğlu Mustafa’ya yazılı bel-

olmuştur” denilmektedir.

ge verilmiştir. Bu ferman da diğer fermanda

Bu konu ile ilgili olarak Eraslan Doğanay ise şunları söylemektedir: “Hüseyin Ağa, Mustafa Abdal sülâlesinden Nebi
Şeyh evlâdı Hasan Baba’nın oğludur. Kökeni Hûbyâr Sultan’a dayanmaktadır. Anşa
Bacılılar’dan bizim bir kız almışlığımız yok.
Aksine onlar dedemin bacısı olan Gülizar

olduğu gibi Gürgen Çukuru ve yöresi mülkünün Hûbyâr Evlâdı’na vakfedilmesine
ve buradan elde edilecek gelirlerden vergi
alınmaması yönündedir. Diğer verilen tüm
beratlar Hûbyâr Abdal’a verilen ferman dayanak gösterilerek alınmıştır” (Kenanoğlu;
Onarlı, 2003:93).

Bacı’yı almışlardır. Gülizar Bacı, Hasan

Eserde nüshaları verilen belgeler genel-

Baba’nın karısıdır (Rüstem Baba’nın annesi).

likle Hûbyâr Sultan’ın yerleşim alanının, ci-

Veli Baba Dedemin Babası (Hüseyin ağanın

var köylerden olan özellikle Ali Bekli ve Cağ-

Babası) olan Hasan Baba’nın amcası ve şu
an türbesi Tokat Zile Çayır köyünde bulunan Hacı Şeyh’in sofusuymuş. Ben dedemin
zamanına yetiştim, tüm bunları kendisinden dinledim. Dedem Anşa Bacı’yı bizzat
hatırlamaktaydı. Kendisi babasının atının
terkisinde Anşa Bacı’yı karşılamaya gittiğini
söylerdi.” (Kenanoğlu; Onarlı, 2003:170).
Hûbyâr

Derviş

ve

torunlarının

cek isimli köylerde yaşayanların kendilerine
pay çıkarmaları ile mahkemelik oldukları
anlatılmaktadır. Hûbyâr Derviş’in ilk defa
1562 yılında ferman aldığı, bu fermanla söz
konusu Hûbyâr köyü arazisinin kendisine mülk olarak verildiği 1718 Şubat tarihli
belgede geçmektedir (Kenanoğlu; Onarlı,
2003:106-107). Tekkenin girişinde bugün de
asılı olan bir belge bulunmaktadır. Hûbyâr

Osmanlı’nın çeşitli dönemlerinde tekkenin

Abdal’dan Şeyh Hıdır oğlu Şeyh Mustafa’ya

şeyhi unvanıyla ferman aldıkları bilinmek-

verilen bu berat, Osmanlı’nın son dönemin-

tedir. Bu fermanlar ve beratlar tekkenin ge-

de (1890 tarihli belge) verilmiş olup Hûbyâr

lip geçenlere yiyecek vermesi ve bölgenin

Ocağı’na verilen son berattır. Verilen bu be-

sükûnetini koruması şartı ile verilmiştir. Bu

rat yine önceden verilen berat ve fermanlara

fermanlarda Hûbyârlılara birçok ayrıcalık

dayanak gösterilerek verilmiştir (Kenanoğ-

tanınmış, bu sayede yüzyıllarca Hûbyârlılar

lu; Onarlı, 2003:122-123).

vergi vermemişlerdir. Kenanoğlu’nun adı
geçen eserinde bu bilgi şöyle verilmiştir:

Bilindiği üzere Alevilik’te cem temel
inanç kurumu; semah ise ibadet şeklidir.

“1562 yılında Kanuni Sultan Süleyman

Dede ise bu topluluğun dini lideri olarak,

emriyle bir ferman veriliyor ve bu bölge-

onlara mürşitlik eder, onları Alevi gelenek-

den elde edilen gelirden vergi alınmaması,

lerine göre terbiye eder, aralarındaki anlaş253
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mazlıkları giderir, dayanışmayı ve yardım-

destli olarak yapılan bir ibadet şeklidir. Asla

laşmayı arttırır; kısacası topluma rehberlik

bir oyun değildir. Bu sebeple düğünlerde

için vardır. Farklı dönemlerde ve amaçlarda

dönülmesi de hoş karşılanmaz. Genel olarak

yapılan değişik cemler vardır: İkrar Cemi,

yüzün üzerinde semah çeşidi vardır. Geçerli

Musahiplik Cemi, Görgü Cemi, Kurban

olan, ağır tempoyla başlaması, hızlanması ve

Cemi, Hıdırellez Cemi, Abdal Musa Cemi,

yavaşlayarak durmasıdır. Özünde, manevî

Lokma Cemi, Saya Cemi, Düğün Cemi gibi…

duyguların ya da ruhun Hakk’a uçuşunu ve

Aynı şekilde oruçlar da farklı dönemlerde ve

geri dönüşünü sembolize eder. Bu bağlamda

farklı niyetler için tutulmaktadır: Muharrem

Hûbyâr semahı da oldukça mühim bir yere

Orucu, Hızır Orucu, Medet-Mürüvvet, Kırk

sahiptir. Genellikle Tokat yöresinde dönül-

Sekiz Perşembe Orucu (Kenanoğlu; Onarlı,

düğünden “Tokat semahı” olarak da bilinir.

2003:190-203; Sarıyar, 2008).

Saz ve keman kullanılır. Hûbyâr semahında

Hûbyâr Ocağı mensupları başta Tokat olmak üzere Sivas-Amasya-ÇorumYozgat-Samsun-Aydın-İzmir-Manisa-İzmitErzurum-Erzincan yörelerinde bulunmaktadır. Bu yörelerdeki dedelerin ve taliplerin
çoğu Hûbyâr köyünden göç etmişlerdir. Bunun yanı sıra Hûbyâr dedelerinin eskilerden
Azerbaycan taraflarına dedeliğe gittikleri
anlatılmakta ve bunu bilenlerde hâlen yaşa-

gerek deyiş ve nefeslerde gerekse kıyafetlerde yerel farklılıklar bulunmaktadır. Semah
metninin bir varyantı şu şekildedir:
Evel erkân ile evel yol ile
Gelsin hizmet ehli semah eylesin
Yaradanım yardım etsin kuluna
Gelsin hizmet ehli semah eylesin

maktadır (Kenanoğlu; Onarlı, 2003:182). Genelde Sıraç ismiyle de anılan Hûbyâr topluluklarında başta Beğdili aşireti olmak üzere
birçok Türkmen aşireti bulunmaktadır.
Yurtdışında da Hûbyâr Ocağı’na bağlı
talipler mevcuttur. Bunlar genellikle Alman-

Dolduğumuz evler bol olsun nurdan
Biz de böyle gördük uludan pirden
Yardımcımız olsun ol Şah-ı Merdan
Eylesin erenler semah eylesin…

ya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, İngiltere,
Fransa, Belçika ve Amerika’da yaşamaktadırlar. (Kenanoğlu; Onarlı, 2003:186).
Türkçe sözlükte, “Alevi Bektaşi topluluklarında yaygın olan ve müzik eşliğinde
uygulanan tören nitelikli oyun” şeklinde tanımlanan semah, cemlerde kadın erkek bir
arada, saz ve nefes eşliğinde dönülerek ab254

Semah eylemeyen Hakk’ın nesidir
Abdal Pir Sultan’ın er nefesidir
Eylesin erenler semah eylesin
Muhammed Mustafa Habibullah’tır
Şu dünyaya baki kalan Allah’tır.
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Asıl konumuz ile bağlantılı olan menkıbe kavramına bakacak olursak şunlarla
karşılaşırız: Ahmet Yaşar Ocak, “Bektaşî
Menakıbnâmelerinde İslâm Öncesi İnanç
Motifleri” adlı eserinde şunları der: “İslâm
dünyasında IX. yüzyıldan itibaren tasavvuf
cereyanının görülmeye başladığı, XI. yüzyıldan beri de tarikatların teşekkül ettiği
malumdur. Bu gelişmeye paralel olarak, bir

Hûbyâr Sultan’ın Kerâmetleri
Hûbyâr Sultan’la ilgili anlatılan en ünlü
keramet, kızgın fırına atılıp belirli bir süre
sonra fırından sakalı buz tutmuş bir vaziyette, yanında bir çocukla ve çocuğun elinde de çiçekle çıkmasıdır. Fikri Karaman bu
keramet hakkında üç rivayetten bahsetmektedir:

velînin kerametlerini anlatan kısa hikâyeler

“Birinci Rivayet: Hûbyâr köyünü 27 Ha-

demek olan menkıbeler yavaş yavaş ortaya

ziran 1927’de ziyaret eden Ruşen Zeki köy

çıkmıştır. Bunlar ilk önce tasavvufî tabakat

halkından dinlediği rivayeti şöyle naklet-

kitaplarında ve evliya tezkirelerinde yer al-

mekte:

mıştır. Muhtemelen XIII. yüzyıldan başlayarak, tek bir velî hakkındaki menkıbeleri
toplayan ve kendilerine Menakıb, Menakıbnâme veya bazen de Vilâyet-name denilen
müstakil eserler doğmuş, Arapça, Farsça
veya Türkçe gibi çeşitli dillerde yazılıp İslâm
âleminin her tarafında okunur olmuşlardır”
(Ocak, 1997:27). Menkıbelerin esasını kerametler teşkil etmektedir.
Menkıbelerde amaç, insanlara birtakım
ders veya öğüt vermek; inanç duygusunu
ön planda tutup iç dünyayı manevi olgunluğa ulaştırmaktır. Menkıbeyi anlatanlar
ve dinleyenler menkıbede geçen olayların
gerçek olduğuna inanırlar. Bir başka deyişle

Sultan Murat Bağdat seferine giderken
bu bölgeden geçmiş. Hûbyâr Baba, sultanı
davet etmiş. Sultan Murat:
- ‘Sen fakirsin. Bu orduyu nasıl beslersin,’ demiş.
Hûbyâr Sultan, keramet gösterip orduyu
doyurmuş. Bağdat’ın fethinden sonra Sultan Murat İstanbul’a dönünce Hûbyâr’ı iki
tatar göndererek İstanbul’a çağırmış. Tatarlar gelmeden Hûbyâr yola çıkmış. Tatarlara
rastladığında; geri dönmelerini, kendisinin
Hûbyâr olduğunu söylemiş ama inanmamışlar. Tatarlar inanmayınca taş olmuşlar.

menkıbelerin gerçekliği veya yaşanmışlığı

İstanbul’da, ‘Dervişsen keramet göster’

inananlarına bağlıdır. Tüm bu bilgilerden

demişler. Hûbyâr’ı bir kayığa bindirerek,

sonra Hûbyâr Sultan’ın yaygın olan kera-

adalardan birine götürmüşler. Kayık geri

metlerini şöylece sıralayalım:

dönerken; Hûbyâr, denizde yürüyerek gelmiş. Bu adam sihirbaz diyerek fırına atmışlar. Fırını açtıklarında sakalının buz tuttuğunu görmüşler.
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Bunun üzerine Sultan:
- Dileğini dile demiş.
Hûbyâr, dünya malı istemediğini söylemiş.
Sultan ısrar edince:

Sultan yola revan olup giderken Turhal
kazasının Çaylı köyüne varır. Orada biraz
dinlenmek ister. Şimdiki Murat Kayası’nın
olduğu yere gelir. Buradaki bir evden su ister. Evin hanımı; “Dede, develer suya gitti”
der. Bakar ki köy halkı canından bezmiş, develerle Yeşilırmak’tan su çekiyorlar. Sultan

Efendim, Gürgençukuru’nu (ziyaretin

o vakit Çaylılara: “Niçin bu zahmeti çeki-

bulunduğu köy) bir herlelik (çorba) olmak

yorsunuz? Hiç mi Hak yoluna yedi adım yol

üzere lütfediniz demiş. Sultan da bu yerin

yürüyüp bir içim su içmediniz ve köyünü-

Hûbyâr’a verilmesini ferman eylemiş.

ze hiç mi bir haklı can gelmedi?” der. Halk

Ruşen Zeki, fermanı gördüğünü ve
990/1582 tarihine ait olduğunu yazmakta
(Ruşen, 1931:25-28). 1582’de Osmanlı padişahı III. Murat’tır. Bağdat fatihi olarak bilinen Sultan Murat (IV. Murat) ise 1623-1640
yılları arasında Osmanlı Sultanı olmuştur.8
Diğer kerametlerden bazıları kısaca
şunlardır:
- Küçük bir kazandan 40.000 orduyu doyurması9
- Kendisini almaya gelen askerleri önceden bilmesi10
- Bir asa ile topraktan su çıkarması:

başına yığılır, bu dervişte bir keramet var,
derler. O zaman köylüleri başına çağırır,
şimdiki kuyunun olduğu yere elindeki asayı dürter, oradan hemen su fışkırmaya başlar. Çaylılar sevinirler. Hûbyâr Sultan o an
der ki; “Art eksilme, dol dökülme. Size bir
aşu çatalım tutarsa” (9. menkıbe). Bu kerametten sonra Çaylı halkı nurunu kerametini
görüp Hûbyâr’a talip olmuşlardır. Çaylı’nın
da ikrarı kadim olmuş, aşusu tutmuş, Çaylı
da inanç yönünden Hûbyâr Ocağı’na bağlı
kalmıştır. Hala tarihi kitaplarda kasabanın
ismi “Aşu Çayı” unvanıyla geçmektedir
(Temel, 1997). Bu menkıbe, su bulma ve su
çıkarma motifiyle ilgilidir. Benzer bir menkıbede Hacı Bektaş-ı Veli için anlatılır: Hacı

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Çaylı ka-

Bektaş-ı Veli de uğradığı bir köyde, kendisi-

sabasında bulunan Hûbyâr Kuyusu ile ilgili

ne yiyecek veren kadına dua eder: “Artsın,

anlatılan menkıbede şu şekilde gelişmekte,

eksilmesin” der. O evde bereket olur. Yolda

bilinmektedir:

uğradığı köyde kadına dua eder, köyün ek-

8 Diğer rivayetler için bakınız: Bakan, Dilek. (2011).
Alevi Bektaşi Geleneğinde Hûbyâr Sultan. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi. Aydın.

meği eksilmez. Bu tür anlatılar, Hızır hakkında anlatılanlara çok benzer.
Hûbyâr Sultan’ın İstanbul’a gidişi: Sul-

9 Bkz. Birinci rivayet.

tan Murat, Hûbyâr Sultan’ın kendisine yap-

10 Bkz. Birinci rivayet.

tığı hürmetlere memnun kaldığı için Tatar
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(günümüzde jandarma) süvariler gönderi-

büyük taşa, münkirin göğnü Karataş olsun,

yor. Süvariler gelmeden süvarilerin gele-

deyip elindeki kılıcı vuruyor. Kılıç taşı kes-

ceği Hûbyâr’a malum oluyor. Eşine dostu-

me benzeri yarıyor ancak taşı kesmiyor. O

na, talibine, muhitine: “Bize çağrı geliyor.

zaman Hûbyâr Derviş, gönülleri bir ede-

İstanbul’a yol görünüyor herhâlde. Bize

medim deyip geri dönüyor. Evine dönüyor,

elçi veya ulak zaptiye gelse gerektir” diyor.

Gönül Ana ile vedalaşıyor. Hayır himmet

Toplum bir araya geliyor, tarikatlar (cem)

deyip geri taşın yanına varıyor. Taş elma di-

yapıyorlar. Kurbanlar kesiliyor, gülbengler

limi gibi ikiye ayrılıyor. O zaman gönlü şad

çekiliyor, on iki hizmet yürütülüyor. Bütün

oluyor. Şimdi hala o taş, kesildiği gibi duru-

canlarla vedalaşıyorlar. Dalgınlığı yüzün-

yor. O taşın ismi “Kılıç Kesen” olarak bir ni-

den Sultan, eşi Gönül Ana ile vedalaşamı-

şangahtır. Gelen geçen Kılıç Kesen’e bakar,

yor. Gürgen çukuruna varırken orada bir

onu ziyaret eder.

Tokat vilâyetinin altında “Kat” diye

habbet ettik, buranın ismi Kat olsun. Cümle

anılan bir ziyaret yeri vardır. Sultan, oraya

dertlere derman olsun, ağrısı acısı sızısı olan

iniyor. Oraya zamanın keramet sahibi Ahi

buradan şifa bulsun” der. Keçeci Baba ile ve-

Baba (Keçeci) ve Sivas’ta ziyareti bulunan

dalaşır, yola düşer. Hala o Kat, Kazova’nın

Ali Baba da geliyor. Çok taraftan mühip,

kenarında bir nişangahtır. Türkiye’nin her

talip, eş dost da geliyor. Kuzu kurban kesi-

tarafından ziyaretçi gelir, itikatı tam olan

liyor. Çok güzel muhabbetler oluyor. Sabah-

derdine derman ve şifa bulur. Bu yöre ile il-

leyin yola çıkarken Keçeci Baba: “Burada

gili başka anlatılar da mevcuttur. Ancak asıl

çok muhabbet oldu, buranın ismi ne olsun?”

konumuz Kat olmadığı için burada bu bilgi

diyor. Hûbyâr Sultan; “Burada kat kat mu-

ile istifade edeceğiz.
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Kat kasabasından sonra Sultan, bugün
Hubyâr Kuyusu olarak bilinen nişangâhının
bulunduğu Çaylı köyüne uğrar.11 Kasabada
yer alan Murat Kayası da ismini şu efsaneden almaktadır: Efsaneye göre Hûbyâr Çaylı köyüne gelince bir düğün vardır ve bu
düğünün yapıldığı evin bahçesinde bir kaya
bulunmaktadır. Sultan, bu kayaya oturur.
Düğün sahibi, dervişe ikramda bulunur,
onu içeriye davet eder. Derviş de bu misafirperverliğin karşısında aileye dua eder.
Dervişin kayaya oturmasından dolayı bu
kayaya “Murat Kayası” denmektedir.
Ayrıca Tekeli Dağı’ndaki Asapınarı’nın
yerden çıkması da Hûbyâr’ın kerametine
bağlanmaktadır.12
Hûbyâr Sultan kerametini gösterdikten
sonra padişahın huzuruna varmak üzere
Çaylı’dan sonra Turhal’ın, şimdiki ismi Ulutepe (Kelit) olan kasabasından geçerek yoluna devam eder.
Sultan’ın anlatılagelen diğer bazı kerametleri ise şunlardır:
- Zehir içip parmaklarının ucundan geri
çıkarması,
- Atının ayağını basarak taşa delik açması,

- Hasta ve sakat olan insanları iyileştirmesi,
- Yedi koyunu küçük bir yere sığdırması: Hûbyâr’ın yedi koyununu sakladığı yer
olarak bilinen, kayalara oyulmuş; Büyüklüğü 1 metrekare civarında bir mekandır.
Göçebe bir topluluk olan Sıraçlar’da sembol
olarak, sürüyü koruyan yedi koyunun saklandığı oyukta kutsanmıştır.

11 Bkz. “Aşu çayı / Hubyâr Kuyusu menkıbesi”, s.1617.
12 Karaman, Fikri. www.tozanli.net. 17.11.2015.
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Koyunların sütü ile değirmeni dön-

-

Hûbyar’ın

yedi

kızının

türbesi:

dürüp un elde etmesi: Hûbyâr’ın kendi

Hûbyâr’ın yedi kızının türbesinin bulundu-

eliyle yaptığı, yedi koyununun sütüyle ça-

ğu yer kutsal sayılmaktadır. Hûbyâr Köyü

lıştırdığı yer olarak bilinip, uzunca yıllar

mezarlığının içinde bulunmaktadır. Türbe-

Hûbyârlılara bereketli ürünler öğütmüştür.

ye çobanlar sürülerini kurttan, uğrulardan

Günümüzde ise tamamen ziyaret amacıy-

koruması ve hayvanların sağlıklı yavru ile

la kullanılmaktadır. Hûbyâr Değirmeni,

süt vermesi için değneklerini buraya koy-

Hûbyâr’ın türbesinden sonra en çok ziya-

maktadırlar. Çoban değneği; sürüleri, mal-

ret edilen ve kurban kesilen yerdir. Hûbyâr

ları korumanın ve kollamanın simgesidir.

değirmeni tekeli dağının eteklerinden çıkan

Yani değnek yedi kızlara emanet edilir ve

ve yine Hûbyârlılarca kutsal sayılan suların

onlar hayvanları korur ve bereket getirir.

birleşerek aktığı bir derenin hemen yanında
Hûbyâr Derviş tarafından yapılmıştır.
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- Hûbyâr Çamı: Bekülü mezrasının üst

metlerinin bağlandığına inanan genç kız ve

kısmındadır. Görkemli bir çamdır. Bu çam

oğlanlar, buraya gelerek çamın etrafında üç

ağacına bez parçaları bağlanır. Ziyaret edilir.

kere “Hak-Muhammed-Ali” diyerek döner,

Kurbanlar kesilir. Dilekler tutulur. “Hûbyâr

dua edip üç kez çamı öpüp niyaz ederler.

Çamı”na havalar kurak gittiği zaman yağ-

Her hangi bir nedenden korkan çocuklar

mur duası için gidilerek dibine kurbanlar

“Hûbyâr Çamı”na getirilerek çamın etra-

kesilir, gülbanklar ve deyişler söylenir, ni-

fında gülbank söylenerek gezdirilir, kamga-

yaz edilir ve Hûbyâr Semahı dönülür. Kıs13

13 Alevilerin temel ibadeti olan cem töreninin ayrılmaz bir parçası da semahtır. Semah dönenler duygunun, sevginin ve aşkın dorukta olduğu bir anı yaşarlar.
Bu bir coşku ve trans anıdır. Semahın yöre farklılıklarının mevcut olması katı kurallarının olmamasından
ve göçebe toplulukların hareketliliğinden kaynaklanmaktadır. Semahlar iki ana figüre dayanır. Bunların
başında kuşun uçuşunu andıran kolların aynı anda
kalkıp inişi figürü gelir. İkincisi, yürüyüş ve ayak figürüdür. Bunlar arasında da bir uyum vardır. Semah,
“Tanrı’ya ulaşma yollarından” birisidir. Nefsin arzu
ve isteklerinden, korkularından arınıp ruhsal olarak
özüne, aslına yönelmedir.
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sından üç, yedi, on iki gün küçük parçalar
halinde yedirilir. Çocuğu olmayan ve çocuğu yaşamayan kadınlar “Hûbyâr Çamı”nın
dibindeki yaprak veya kamgalarından ıhlamur veya tarçına karıştırılarak ve suya katarak üç gün aç karnına içerler.
- Hızır Sersem: Ağaç, İslam öncesi Türk
ve Anadolu topluluklarında kutsaldır. Ağaç,
toprağın derinliklerine varan kökleriyle,
gök kubbeye doğru uzanan gövdesi ve dallarıyla, yapraklarıyla ve çiçekleriyle, meyve

2016 / Yıl: 6 Sayı: 11

ve tohumlarıyla, her mevsimde kendini yenileyen özelliğiyle yaşamın devamlılığının
sembolü olarak benimsenmiştir. Aleviler;
meşe, ardıç, sakız gibi ulu ağaçları kutsayarak ve onların etraflarını taşlarla çevirerek
ziyaret haline dönüştürmüşlerdir. Erzincan,
Malatya, Elazığ, Tunceli yörelerinde; Sakız
Baba, Ardıç Dede, Çitlenbik Dede, Çınar
Dede, Buğday Dede, Nohutlu Baba, Çam
Baba gibi bitki ve ağaçlara sıkça rastlamak
mümkündür. Sersem, Hûbyâr Köyü’nün
tam karşısında dik bir yamaçta bulunan ve
Kutsal bir çam ağacı ile su gözelerinin bulunduğu bir yerdir. Sersem’de bulunan çam
ağacı yanık bir vaziyettedir. Gelen ziyaretçiler bu ağacın ayakta kalmış yanık dallarına
ve etrafına dikilen yeni çam ağacına yapma
beşikler asmakta ve dilekler tutup çocuk istemektedirler. Bu çam ağacı eski dönemlerde (tarihi tam olarak bilinmemektedir) birileri tarafından “Kızılbaşlar buraya tapıyor”
gerekçesiyle yakılmıştır. Çamın yanık kalıntılarından çok kalın, yaşlı ve görkemli bir
ağaç olduğu anlaşılmaktadır. Burayı Alevi,
Sünni tüm çevre köylerden insanlar ziyaret
etmekte ve çocuk istemiyle adaklar adamak-

-Tekeli Dağı (Dokuzlar): Türklerde her

tadır. Hatta Sünni inançlı insanlar burayı

boyun ve her oymağın kendine özgü kut-

ziyaret sonrasında doğan çocuklarına Sersem ve Hûbyâr isimlerini koymaktadırlar.
Hâlen de bu isimde hayatta olanlar bulunmaktadır. Hûbyâr-Sıraç topluluklarında ise
kutsallığı bakımından kesinlikle bu isimler
konulmaz.

sal kabul ettiği bir dağı olduğu gibi, boylar
konfederasyonunda kutsal kabul ettikleri
ortak dağları vardı. İşte aynı kült geleneğini Anadolu’da da görmekteyiz. Beğdili Sıraç toplulukları da Tekeli Dağı’nı; Tahtacılar Kaz dağlarını kutsal kabul ederler. Eski
Türkler, ulu dağların tepelerini Gök-Tanrı
makamı olduğuna inanmakta idiler.
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Sıraç topluluklarının yoğun olduğu böl-

Adeta şenlik ortamında pişirilen lokmalar

genin en yüksek dağı “2643 m.”lik Tekeli

yenilip dualar edilir. Bu ziyaretler eskiler-

Dağı’dır. Tekeli Dağı, Hûbyârlılar tarafın-

den yayladan köye göç esnasında tüm köy-

dan “Dokuzlar” diye de isimlendirilmekte-

lülerin topluca katılımı ile yapılmakta imiş.

dir. Bunun sebebi ise kimine göre başında

Dokuzlar dağının hemen altında bulunan

dokuz adet evliya olduğu, kimine göre de

yaylalarında yazlarını geçiren Hûbyârlılar.

dokuz ayrı ocağın yeri olmasındandır. Ay

Dokuzlar Dağı’nın binbir çeşit çiçekleri ve

Ali, Gün Muhammet diye inanmış olan sı-

otlarıyla besledikleri hayvanlarından aldık-

raç toplulukları, bu nedenle de güneşe dua-

ları bereketli ürünlerinin karşılığı olarak ve

larını sunmak için ve inanışlarına göre onun

bir dahaki yıla tekrar bereketli ürünler ala-

binbir güçlükle doğuşunu izlemek için Do-

bilmek için Dokuzlar Dağı’na şükranlarını

kuzlar dağına geceden çıkmaya başlarlar.

sunar kurbanlarını keserlermiş. Şimdiler-

Uzunca süren yolculuktan (yaklaşık 4-5

de ise yazın hemen hemen iki üç günde bir

saat) sonra dokuzlar dağının zirvesine varılır ve güneşin doğuşu beklenir. Bu esnada
hemen karşıda bulunan Pir Sultan’ın mekanı Yıldız Dağı’na ve bölgenin yüce dağlarından olan Asmalı Dağ’a niyazlar edilir.
Aha niyazın Asmalı Dağ, aha niyazın Yıldız
Dağı denilerek işaret veya baş parmak öpülür. Dokuzlar Dağı’nın zirvesinde sesli bir
şekilde edilen dualarla ziyaretler yapılır ve
güneşin doğuşu beklenir. Ve bu doğuşun

kalabalık guruplar halinde hiç değişmeyen
aynı inançla ve aynı heyecanla Dokuzlar
Dağı ziyaret edilmekte, kurbanlar kesilmekte güneşin doğuşu izlenip güneşe ve yüce
dağlara dualar edilmektedir.

SONUÇ
Hubyâr Sultan, çalışmamızda Horasan
batıni geleneğine bağlı Türkmen bir eren

kolay olması için dualar edilir. İnanışa göre

olarak ele alınmıştır. Ne zaman yaşadığı ke-

güneş bin bir güçlükte doğmaktadır veya

sin olarak bilinmemektedir. Hubyâr Sultan

güneşin doğuşunu engellemek isteyen kötü

açtığı yolla, kurduğu ocakla taliplerini çev-

güçler bulunmaktadır. Güneşin doğmaya

resinde toplamayı başarabilmiştir. Bugün,

başlamasıyla birlikte pür dikkat gözlerini

bu ocağa bağlı yurtiçinde ve yurtdışında

güneşe diken sıraçlar bir taraftan da elle-

dedeler talipler bulunmakla birlikte ocağa

rini açarak güneşe karşı dualarını ederler.

bağlı dört yüz elliyi aşkın köy vardır. Böyle

Güneşin doğuşu gerçekleşip belirli bir süre

bir geniş kitleye hâkim olabilmek geleneğin

geçtikten sonra ateşler yakılıp kazanlar ku-

gerektirdiği hoşgörü ve sevgi ile mümkün

rulur. Yanlarında getirdikleri kurbanlar ke-

olmuştur. Aynı zamanda bulunduğu dö-

silir, sazlar-kemaniler çalınır, semahlar dö-

nemde kendisi gibi birçok erenin önderli-

nülür, türküler söylenir kutsal dokuzlar da-

ğinde Anadolu’nun Türkleşmesi, batıni te-

ğının doruğunda yani 2643 m yükseklikte.

melde İslamlaşması için uğraşlar vermiştir.
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ve

Sonuç olarak, eski Türk inançlarında-

Hubyâr Sultan Ocağı incelenmiş; Hubyâr

ki motiflerin, ata-ağaç-yer-su-orman gibi

Sultan’ın hayatı üzerinde durulmuş, Hubyâr

kültlerin izlerine sıkça rastladığımız Alevi

Sultan’ın bağlı olduğu yol ulularına değinil-

Bektaşi geleneğinde ocaklar arası “el ele el

miştir. Hubyâr Sultan’ın gerçek hayatı hak-

Hakk’a” yapılanış biçiminin, bu yapılanış

kında kesin bilgiler olmadığından daha çok

içerisindeki cem ritüellerinin, cemlerdeki

menkıbevî hayatı üzerinde durulmuştur.

on iki hizmetin, oyun değil bir ibadet bi-

Burada anlatılan kerâmetlerin, birçok erenin

çimi olan semahların ve en önemlisi de bu

ve tasavvuf öğretisinin kaynağını oluşturan

örgütlenme içerisindeki yol önderi erenlerin

Ahmet Yesevi’nin menkıbevî hayatında yer

akıl ermez olağanüstülüklerdeki keramet-

alan olağanüstülüklerle benzer olduğu sonu-

lerinin/ anlatılagelen menkıbelerinin inanç

cuna varılmıştır. Hubyâr Ocağı’ndaki dede-

unsurlu olup insanlığa yansıması, bugünün

taliplerin yaşadıkları yerlerden; Hubyâr

değerini bir kat daha arttırmakta, geleneğe

Sultan’ın türbesi ve maddi kültür unsurla-

sahip çıkanlarca bu kültür bir sonraki kuşa-

rından bahsedilmiştir. Hubyâr Türbesi’nde

ğa aktarılarak hem bedenin hem de ruhun

Hubyâr Sultan’a ait maddi kültür unsurları-

manevî olgunluğa erişimi ve böylece kül-

nın (kazan, asa, çarık, aba…) birkaç yıl önce

türün birçok zenginliğiyle kalıcılığı sağlan-

ziyaret edenlerce görülebilmesine rağmen

maktadır. Bu yolda bilimsel araştırmacılara

bugün bu maddi kültür unsurlarının tek-

düşen görev ise, daha çok sözlü anlatımda

kede görülememesi ve nerede olduğu ko-

yeri olan bu geleneğin yazılı olarak kayıt al-

nusunda da bilinmezliklerin olması son de-

tına alınıp derinlemesine incelenmesidir. Bu

rece dikkatimizi çekmiştir. Hubyâr Sultan

şekilde kültür değerlerinin önemini kavra-

Ocağı’nda ibadet ve dinî hayat konusunda

yıp bize ait olanı “başkalaş”tırmadan varlı-

gelenekte yer alan ateş kültü paralelinde ge-

ğını sürdürebilmemiz mümkün olacaktır.

Çalışmamızda

Hubyâr

Sultan

lişen ocak kavramı ve ocaklık geleneği üstünde durulmuştur. Ocak’taki ziyaret yerleri anlatılmış ve bu ziyaret yerleri etrafında
teşekkül eden inanç motifleri de işlenmeye
çalışılmıştır. Bu inanç motiflerinin Eski Türk
inanç sistemi Şamanizm ile benzerlikleri ve
bugüne yansımaları incelenmiştir. Ocak’taki
bölünmeler ve sebepleri üzerinde durularak
bu geleneğin örgütlenmelerin birleşmesiyle
daha kuvvetli hâle gelerek uzun yıllar var
olacağı sonucuna varılmıştır.
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FOTOĞRAFLAR

DOKUZLAR (Tekeli Dağı’nda güneş doğarken)

Hubyâr köyü yolu

264

2016 / Yıl: 6 Sayı: 11

Hubyâr Sultan Değirmeni
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Hubyâr köyünün ve semahının
geleneksel kıyafeti
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ALEVİ-BEKTAŞİ EDEBİYATI VE MÜZİĞİNİN
OLUŞUMU, BALKANLAR’DAKİ YANSIMA VE
UYGULAMALARI1
FORMATION OF ALAVI-BEKTASHI LITERATURE AND ITS
REFLECTIONS AND APPLICATIONS IN THE BALKANS
1

Necdet KURT2

ve Bektaşi tekkelerindeki uygulamalarına
bakılarak bir değerlendirme yapılmıştır.
Sonuç olarak Alevi-Bektaşi müziği ve ede-

ÖZ
Bu makalede öncelikle Türklerin İslam
öncesindeki inanç sistemlerinde müzik ve
ibadet ilişkisi ile İslamiyet’in kabulünden
sonraki haliyle Alevi-Bektaşiler arasındaki
yeni uygulama şekilleri araştırıldı. Yedi Ulu
Ozan da dâhil olmak üzere Alevi-Bektaşi
edebiyatının oluşumunu başlatan ozanların yaşadıkları dönemler, yerler ve etkileri
değerlendirildi. Bu yeni edebiyat ve müzik
akımının coğrafyalara hangi yollarla yayıldığı araştırıldı, yine bu edebiyat ve müziğin
kendi içlerindeki müzikal ve sözlü tasnifinin nasıl yapıldığına ve icra edildiğine, sazlar ile icra şekillerine, en son olarak da genel
anlamıyla Balkanlarda, Aleviler arasındaki

biyatının doğuşu, yayılması ve Balkanlardaki icrası, uygulamasının nasıl olduğu ifade
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Balkanlar, AleviBektaşi, Ayin-i Cem, Dedebaba, Dede, Zakir, Saz, Bağlama.

ABSTRACT
In this article, the relationship between
music and worship in the pre-Islamic religious systems of Turkish people and its new
applications in Alevi-Bektashi people after
the acceptance of Islam has been investigated. Periods, places and effects of the poets
who had started the formation of Alevi-Bektashi literature including the “Seven Ulu Poets” have been evaluated. The way by which

Makale geliş tarihi: 17.02.2016 • Makale kabul tarihi: 30.04.2016

this literature and music spread over the re-

1 15-16 Ekim 2015 tarihinde Kosova-Prizren’de yapılan uluslararası “Balkanlarda Bektaşilik ve Bektaşi
Edebiyatı” adlı sempozyumda sunulan makalenin
gözden geçirilmiş halidir.

gions has been investigated, and it is also

2 Folklor ve müzik araştırmacısı.

it is performed, how it is performed with

investigated how this literature and music
were classified musically and verbally, how
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instruments (saz) and finally an evaluation

rüşlerinde MÖ I. Binden itibaren gelişmiş

carried out by looking to the applications

bir müzik kültürünün olduğunu söyler. Bu

observed between Alevis and in Bektashi

döneme ait kaya resimlerinde def gibi vur-

lodges in the Balkans. In conclusion, the

malı aletler, ney ve flüt gibi nefesli sazlar gö-

birth and spreading of Alevi-Bektashi mu-

rülmektedir. Daha sonraki dönemlerde ise

sic and literature, and its applications in the

dutar, flüt, bulaban, dubre gibi çalgılar top-

Balkans have been expressed.

luluklarda en çok kullanılan sazlardır, diye

Keywords: The Balkans, Alevi-Bektashi,
Ayin-i Cem, Dedebaba, Dede, Zakir, Saz,
Baglama.

İlk zamanlar Altaylar’da, Yenisey Kırgızları ve birçok diğer Türk boylarında şaman ayinlerinde kopuz ve birçok diğer sazın tedavi edici, iyi ruhları çağırmak ve kötü
ruhları kovmak gibi amaçlarla kullanıldığı,
ayrıca Altaylar ve kuzeyinde şaman davullarının, hasta tedavisi ve dini törenlerde
kullanıldığı bilinmektedir. Şamanlar çeşitli
hayvanların, kuşların ve diğer yaratıkların
seslerini taklit ederler. Onlar gibi çırpınır,

ifade eder (Ogün, 2000: 23-24). Bu çalgıların
günümüzdeki versiyonları hâlâ Aleviler ve
Bektaşiler tarafından yapılan ibadetler3 sırasında kullanılmaktadır.
Âşıklık müessesesi ve Kopuzun tarihini, “Eski saz ozanlığı Karahan ve Oğuzhan,
destan ve hikâyelerinin ırlanması (belli bir
ezgi ile anlatılması) geleneğine bağlı kalmış,
sonraları bir takım değişmelere uğrayarak
bu kuruluş (Âşıklık) adını almıştır. Kopuzlu
ozanlar zaten Anadolu’nun en eski âşıkları
idiler, Bunlar halk arasında itibar görmüşler
ve halkın sevgilisi olmuşlardır” (Ataman,
1977: 107-128).

yürür, uçar, kovalar, bağırır, saldırır, yara-

Dursun Yıldırım’ın tespitinde “Ozan-

lanır, ölürler. Bütün bunları müzik eşliğinde

ların yaratıcılığında, tek veya iki telli kopu-

gerçekleştirirler (Erseven,1996: 21).

zun eşliğinde vücut bulan, yayılan, gelişen,

Türklerin kendilerine has kültür tarihi
genel olarak Altay dönemi ile başlar. “MÖ
III. Binden itibaren belirginleşen Altay-Türk
kültürü aynı zamanda, Altay-Türk müzik
kültürünün de belirleyicisidir.” Altaylılar
Orhun kıyıları, Moğol bozkırları ve İrtiş
boylarına etkide bulunarak, MÖ II. Binden
itibaren de ilk yurtlarından ayrılarak Orta
Asya Türk müzik kültürünün de temellerini
hazırlamıştır. Prof. Dr. Faizullah Karamatli
Orta Asya Türk müzik kültürü ile ilgili gö270

zenginleşen Türk sözlü gelenek şiir sanatı,
yüzyıllar boyu temalarını, formlarını, türlerini tekrarlayarak, yeni unsurlar bünyesine katarak, yeni teknikler ve melodik yapılar oluşturarak, kendi içinde mektepler
3 Alevi topluluklarında yapılan ibadete “Ayin-i Cem”,
Bektaşi dergâhlarında ise “Er Meydanı” veya “Meydan” bu ibadetlerin yapıldığı mekânlara da “Cem
Evi” veya “Meydan Evi” denilmektedir. Cem Evi adı
kentlerde Alevi nüfusun çoğalmasından sonra buralarda inşa edilen ibadet yerleri ile bu literatüre girmiş
bir kavramdır.
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kurarak, temsilciler yetiştirerek, varyantlar

larına ve düşüncelerine yer verilmiştir. Se-

ve versiyonlar yaratarak günümüze kadar

nenin muhtelif zamanlarında yapılan ayin-i

ulaşmış ve hâlâ da hayatiyetini sürdür-

cemlerde sazlarıyla bu şiirleri terennüm et-

mektedir” (Yıldırım, 1998: 182). Nazım,

tiler; yaptıkları semahlarla bunu daha etkili

İslâmiyet’ten önce ve sonra, daima ezgili ve

kılma yoluna gittiler (Kaya, 2003: 3-8).

müzik aleti eşliğinde okunmuştur. Anonim,
âşık ve tekke şiiri her zaman ezgiyle ve çok
kere de müzik aletinin eşliğinde okunmuştur. “Başlangıçta kopuz ve türevleri şiire
eşlik ederken, zaman içinde müzik aletleri
değişmiş fakat şiir hiçbir zaman müzikten
ayrılmamıştır” (Günay, 1992: 5).
Tarihi metinlerde Selçuklu ordusunda
ozanların, kopuz eşliğinde epik şiir söyleyip askerleri eğlendirdikleri kaydedilmiştir.
Halkın yerleşik hayata geçmesiyle göçebe
kültürün ürünü olan epik şiirin yerini yavaş
yavaş âşık şiiri almaya başladı. İslâm öncesi
inanca ait pek çok motif ve unsur da İslâmî
renge bürünerek şiirlerde kendisine yer buldu. Bir başka deyişle, Anadolu’daki âşıklık
geleneği, ozan-baksı geleneğinin zaman, zemin, düşünce, dünya görüşü ve inancın değişmesiyle şekillendi, değişimle beraber yeni
bir sanatçı tipi ve şiir tipi ortaya çıktı. Dinîtasavvufî mahiyetteki edebiyat, Anadolu’da
XV. yüzyıldan itibaren yerini âşık edebiyatına bıraktı. Bu yüzyılın ikinci yarısından
itibaren sosyal ve siyasî sebeplerle yeni bir
oluşum içine girerek âşık edebiyatı olarak
şekillenmeye başladı. Anadolu’nun Türkleş-

O dönemde âşık edebiyatı ile AleviBektaşi edebiyatı bir bütün sayılacak şekilde
iç içeydi, ilerleyen zamanlarda bu akım gelişip yeni formlar yarattıkça âşık edebiyatı ve
Alevi-Bektaşi edebiyatı ayırt edilebilir duruma gelmiş, bununla birlikte bu yeni edebiyatın müzikal ürünleri de diğer türkü formlarından ayırt edilebilir duruma gelmiştir.
Ozan sözcüğünün, Oğuzların halk şair
musikişinaslarına verilen isim olduğunu
belirten Fuat Köprülü de bu konuda şunları
ifade etmektedir: “Ozanlar, Oğuz cemiyeti
arasında hususi bir zümre teşkil ederler, ellerinde kopuzu ile eski Oğuz destanları, Dede
Korkut hikâyeleri söylerler, yeni hadiseler
hakkında yeni yeni şiirler tanzim ederler.
XV. asırdan sonra bu ozan kelimesi yerine
Azeri ve Anadolu sahalarında “Âşık”, Türkmen sahasında da “Baksı”, “Bahşı” kelimesi
yer almıştır. Türk dünyasında bahşı ile ozan
ülke ülke aynı işi paylaşmış görünüyorlar.
Fakat bahşı çoğu ayin adamı kaldığı halde, ozan gezgin ve ferdi sanatçı olmuştur.
Âşığın yaşayış bakımından atasıdır” (Parlak, Erişim 2015).

mesinde ve İslamlaşmasında önemli rol oy-

Yukarıda bahsi geçen tüm araştırma-

nayan Kalenderî, Hurufî, Melamî, Haydarî,

cıların belirttiği gibi eski zamanlarda Şa-

Cevlakî ve Bektaşî dervişleri toplum üze-

man, Kam, Baksı, Baksı vb. isimlerle anılan

rinde etkili olmak için en etkili yol olan şiiri

kişilerin, saz ve söz eşliğindeki öğretiye

seçmiş ve şiirlerinin muhtevasında inanç-

dayalı edebi yapılarının, günümüzde Ana271
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dolu ve yakın coğrafyalardaki temsilcileri
“âşıklar”dır.
Abdulbaki Gölpınarlı da bize şu bilgiyi
vermiştir; 13. yüzyıl, Anadolu’da Türk diliyle meydana gelen edebiyatın bir dönüm, bir
ayrım dönemiydi. Bu yüzyılda Yunus Emre
yeni kavram, motif, hayal ve imge dünyasıyla Anadolu’ya bir ilham kaynağı sundu.
Âşıklar sazlarıyla Türk dilini şiirleştirip hal-

Aslında o dönemlerde oluşumu nerdeyse şekillenmiş olan Alevi-Bektaşi edebiyatının temelleri, Ahmet Yesevî ve Hacı Bektaş-ı
Veli tarafından atılmıştır demek bizce de
daha doğru olacaktır. Çünkü bu edebiyat
onların öğretileri etrafında şekillenmiş ve
Yesevî’nin meşhur “Divan-ı Hikmet” şiirleri o dönem âşıkları tarafından saz eşliğinde
icra edilmiştir.

kın duygularını dile getirdi (Gölpınarlı, 1992:

Irene Melikof’un Ahmet Yesevî, Hacı

1-6). Alevi-Bektaşi edebiyatı, Hacı Bektaş-ı

Bektaş ve Bektaşilik konusunda düşünceleri

Veli ve Abdal Musa kültürüyle beslenmiş

şöyledir; Ahmet Yesevî, Buhara gibi İslam

Anadolu halk edebiyatının imkânlarının

kültürünü yaygınlaştıran meşhur bir kültür

birleştirilmesiyle yeni bir sentez oluşturdu.

merkezinde okumuş, Hanefi uleması olan

Önceleri özü yönüyle Yunus Emre’nin şiir-

Şeyh Yusuf Hamadani’nin müridi olmuş-

lerine dayanan bu edebiyat geleneği sonraları zamanla bazı belirgin farklar kazanarak
özgün yeni bir edebiyat oldu (Gölpınarlı,
1992: 78).
Erman Artun ise; “Türkler arasında ilk
olarak Orta Asya’da Ahmet Yesevî ile görül-

tur. Fakat buna rağmen, yurttaşları olan
göçmen Türkmenleri arasında yaşamayı
tercih etmiş ve onlara İslam’ı yaymıştır. Ahmet Yesevî ve Hacı Bektaş arasında tarihsel
bağlar olmamasına rağmen, yine de, Hacı
Bektaş’ın, Anadolu’da Ahmet Yesevî’nin

meye başlayan tasavvuf akımı, daha sonra

orta Asya’daki rolünü devam ettirdiği-

Moğol istilasıyla Anadolu’ya gelen derviş-

ni söyleyebiliriz. Çünkü Ahmet Yesevî’yi,

lerle burada da etkili olmaya başlamıştır.

Hacı Bektaş’tan bir asır evvel, yani XII. yüz-

Anadolu’da Yunus Emre’yle doruk nokta-

yılda, Yesi’de, şimdiki adıyla Türkistan’da-

sına çıkan dini-tasavvufi halk edebiyatı her

Kazakistan’da yaşamış ve oradaki Türkmen

dönemde ve her zümrede önemli sanatçı-

boylarına İslam dinini öğretmiş bir kişi ola-

lar yetiştirmiştir (Artun, 1996: 219). Alevi-

rak biliyoruz. Gerçekten de Hacı Bektaş,

Bektaşi edebiyatının kökleri Yunus Emre’ye

Anadolu’ya göç eden Türkmen boylarına

kadar uzanmaktadır. Fakat kuruluşu 14.

İslam dinini yaymaya çalışmıştır. Ahmet

yüzyılda Kaygusuz Abdal’la olmuştur. Za-

Yesevî gibi, bu dini, göç eden kavimlerin

manla bazı önemli farklar kazanan bu ede-

anlayışı ve geleneklerine uyarlamaya çalış-

biyat öncelikle Alevi-Bektaşi inançlarını

mıştır. “Bektaşiliğin her şeyden evvel bir

yaymağa hizmet eder hale gelmiştir,” ifade-

Türk halk dini olduğunu söyleyebiliriz. XIII.

siyle Alevi-Bektaşi edebiyatının oluşumunu

asırdan itibaren Anadolu’da gelişmeye baş-

tarif etmiştir (Artun: Erişim 2015).

ladı. Sonraki asırlar boyunca bağdaştırmacı
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yapısında bazı yabancı unsurlar yer aldıysa

din Abdal gibi ozanların yanı sıra, özellik-

da, Bektaşiliği Türk kökenlerinden ayırmak

le Yedi Ulu Ozan olarak anılan ozanların

mümkün değildir” (Melikof: Erişim 2015).

eserleri, Bektaşi tekkelerinde, Nutuk, Nefes,

Alevi-Bektaşi edebiyatı bu zümrelerin
geleneklerini, inançlarını, aralarında söylenen atasözlerini, deyimlerini de ifadelendirir, din ulularını över, onlara ait menkıbeleri
şiirleştirir. Usulden, erkândan, ayinden bahseder. Alevi-Bektaşi kültürünün kökleri Orta
Asya İslamiyet öncesi inanç sistemlerine kadar uzanır (Melikof, 1994: 30). Dolayısıyla
Alevi-Bektaşi edebi unsurlarında farsça etkileri görülse de, neredeyse tamamen Türk
dilinden ve Türk kültüründen beslenmiştir.
Ayrıca bu edebiyatın içerisindeki İslami unsurlar incelendiğinde, eski Türk inanç sisteminin izleri çok rahat görülmektedir.
Alevî-Bektaşi

edebiyatında

aşktan,

cemâlden, dîdârdan, sâkîden, bâdeden, azizlerin menkıbelerinden, yoldan ve erkândan
bahseden konulara “Nutuk”, bunların bes-

Na’t-ı Ali, Na’t-ı Nebi, vb.; Alevi cemlerinde
Nefes, Deyiş, Duvaz, Mersiye olarak, Alevi
âşıkları arasında kısa sürede yaygınlaşmış,
bunun icrasına uygun bir müzik anlayışı da gelişmiştir. Orta Asya’dan getirdiğimiz geleneklerin en önemlilerinden olan
müzik ve müzik aleti (Kopuz) ile ibadetin,
Anadolu’daki İslam’a bürünmüş şekli olan
bu icra şekli, Meydanların ve Ayin-i cemlerin vazgeçilmez “sözlü müzikal” unsurları
haline gelmiştir. Zaman içerisinde her eser
kendi tarzında bir müzik yapısı oluşturmuş,
“Nefesler, Deyişler, Duvazlar, Mersiyeler
vb. melodik anlamda ayırt edilebilir şekillere bürünmüştür” (Kurt, 2015: 838).
Alevi-Bektaşi dünyasında, yazdıkları
eserleriyle bu yeni edebiyatın kurucuları
olan ve şeklini veren yukarıda saydığımız
Yedi Ulu Ozan ve diğer ozanlar Anadolu’da

telenmiş olanlarına ise “Nefes” denir. Ne-

“Büyük âşıklar” diye anılırlar. Bu edebiya-

feslerin içinde On İki İmam’ın adı geçerse

tı oluşturan, yukarda bahsi geçen ozanların

“Duvaz” Hz. Peygambere övgü olarak ya-

nefes, deyiş mersiye naat vb. gibi eserle-

zılmışsa “Na’at-ı Nebi”, Hz. Ali’ye övgü ola-

rinin yanında, yine bu edebiyata temel sa-

rak yazılmışsa “Na’at-ı Ali”, Hz. Hüseyin’in

yılabilecek nesir türü eserlerde yazılmıştır.

matemi dile getiriliyorsa buna da “Mersiye”

Örneğin; Hacı Bektaşı Veli’nin “Makâlat”,

denir (Koca; Onaran, 1987: 5).

“Fuzuli’nin Sıhhat ü Maraz”, “Halikat-ül

4

Bu yeni edebiyatı oluşturan ve bu alanda en önemli eserleri veren Yunus Emre,
Kaygusuz, Abdal, Kazak Abdal, Muhid4 Halk arasındaki söyleniş şekli “Duvaz İmam” şeklindedir, Farsça “Duvazdeh” On iki sayısında bozma
bir kelimedir. On İki İmam anlamına gelir, On İki
İmamlar için söylenmiştir.

Süeda”, Virani’nin “Virani Baba Risalesi”,
Yemini’nin “Faziletnamesi” gibi.
Tüm bu eserlerin yanı sıra Alevi-Bektaşi
dünyasında ulu kabul edilen kişilerin yazdıkları menakıpnameler ve menkıbeler şeklindeki halk anlatmaları mevcuttur. Bu tarz
ürünlerde anlatılan konular yıllarca yeni
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âşıklara ilham kaynağı olmuş ve birçok şiir

•

bu menakıpname ve menkıbelerdeki anla-

(17. yy)

tımlar çerçevesinde kurgulanmıştır. Bu yeni
akım edebiyatın ürünleri, gerek üreticileri
olan ozanlar, gerek Tekke ve Dergâhlar, ge-

Kazak Abdal
(Romanya ve Balkanlar)

•

Muhiddin Abdal

rek Anadolu’yu karış karış gezen aşık, dede,

(16. yy.)

zakir gibi yol önderleri, gerekse usta çırak

(Trakya ve Balkanlar)

ilişkisiyle yetişen âşıklar ve en önemlisi tüm
bunları adeta anayasa kabul edip yaşamlarının özüne oturtmuş Alevi-Bektaşi kitlesi ta-

Yedi Ulular (Ozanlar)6
•

(14. yy.)

rafından hızla benimsenip yaygınlaştırıldı.

(1369-1370-1404 Güney
Azerbaycan-Halep)

Alevi-Bektaşi edebiyatının temellerini
oluşturan ozanların yaşadığı coğrafyalara
bakıldığında etki alanları ve ne kadar geniş

•

(Tuna boyları Romanya)

çıkmaktadır. Söz konusu bu ozanlar ve ya•

(12. yy.)

(1480-1566 Hilla-Bağdat)
•

(16. yy.)

(13. yy.)

(1487-1524 Erdebil)
•

Virani

Sulucakarahöyük)

(16. yy.)

Yunus Emre

(Necef-Anadolu-Deliorman)
•

(Tokat-Sivas)

Kaygusuz Abdal
(14. yy.)
(1341-1444 Anadolu-Mısır)

5 Hacı Bektaşı Veli bir Ozan veya Âşık değildir, ancak
MAKALAT gibi bu edebiyatın konularına temel teşkil
eden eserler yazmıştır.

Kul Himmet
(16. yy.)

(Anadolu)
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Şah İsmail Hatai (Hatayi)

Hacı Bektaşı Veli5

(13. yy.)

•

Fuzûlî
(16. yy.)

(1209-1271 Nişabur-Horasan•

•

Ahmet Yesevi

(1103-1165) Semerkant- Buhara
•

Yemini
(15. 16 yy.)

bölgelerde yayılmış oldukları göz önüne
şadıkları dönemler ve yerler şunlardır.

Seyyid İmâd’ed-Dîn Nesîmî

•

Pir Sultan Abdal
(16. yy.)
(Sivas)

6 Bu tanımı ilk defa “Pir Sultan Abdal Hayatı ve Şiirleri” kitabında Abdulbaki Gölpınarlı kullanmıştır.
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Yukarıda bahsedilen ozanların yaşa-

•

sı “yedi başlı dev” yüzündendir.

dıkları yerler birbirinden farklı ve uzak
coğrafyalar olsa da, Alevi-Bektaşi toplumu
üzerinde yaptığı etkiler tüm coğrafyalarda

•

•

gibi daha eski ozanlara kadar götürmüş
olmasına rağmen ve Alevi-Bektaşiler için
yukarıdaki ozanların tamamı ulu kabul edi-

•

Orta Asya ve Anadolu Türklerine
Kur’an-ı Kerim yedi harf üzerine inmiştir.

•

Mekke ile Medine arasında yedi
kale vardır.

•

Kur’an-ı Kerim’de Yusuf Peygamber kıssasındaki rüyaya göre yedi

lirken neden dokuz, on veya on iki değil de

besili ineği, yedi zayıf inek yer yo-

Yedi Ulu Ozandır. Birçok araştırmacının da
belirttiği gibi Yedi Ulu Ozandan önce ya-

Kutup

göre yer yedi kattır.

çok araştırmacının Alevi-Bektaşi edebiyatının oluşumunu Yunus Emre ve Kaygusuz

Türklerinde

“Yedi Bekçi” denir.

da bir açıklama getirmek gerekir. Gerek
Gölpınarlı’nın, gerekse Artun ve daha bir-

Kırgız

Yıldızı’nda bulunan “Büyük Ayı”ya

aynıdır.
Aslında buradaki yedi tanımlamasına

Altay Türklerine göre ayın tutulma-

rumunda yedi yıl kıtlık olur.

şamış olan Yunus Emre, Kaygusuz Abdal

•

Hac’da Kâbe yedi kere tavaf edilir.

gibi daha birçok Alevi Bektaşi halk ozanının

•

Kur’an-ı Kerim’de geçen Eshab-ı

da bu edebiyatın kurucuları arasında oldu-

Kehf olayı, Yedi Uyurlar olarak bi-

ğu muhakkaktır. Ancak Yedi Ulu Ozanın

linir.

birbirlerine zaman olarak yakın dönemler
de yaşamış olmaları, “Yedi” sayısının eski

•

Çile yedi yılda doldurulur. Yunus
Peygamber, Diyarbakır kalesinde

Türk inançlarındaki kutsallığından ve yedi

yedi yıl oturmuş, Eyüp Peygamber,

sayısının Orta-Asya’daki Türk boylarından

Harran’da bir mağarada yedi yıl çile

günümüze kadar Türk halk inançları ile

doldurmuştur (Yardımcı: Erişim

günlük yaşamlarında en çok sözü edilen sa-

2015). Adı geçen bu makalede daha

yılardan olmasından dolayı bu isimle anıl-

oldukça çok sayıda örnek vardır. Bu

dıklarını düşünmekteyiz. Burada Mehmet

da şu durumu göstermektedir; yedi

Yardımcı’nın “Geleneksel Kültürümüzde ve

sayısı, eski Türk inanç sistemleri ve

Âşıkların Dilinde Sayılar” adlı makalesinde-

İslamiyet için özelliği olan kutsal bir

ki şu tespitlerine yer vermek gerekir:

sayıdır, dolayısıyla Anadolu insanı

“Yedi” sayısı, Anadolu’da ve bütün
Türk boylarında kutsal sayılmaktadır.
Bunlardan bazılarını şu şekilde belirlemek mümkündür.

için inanç şekline bakılmadan yedi
sayısı kutsallığını devam ettirmiştir.
Dolayısıyla neden yedi ulu ozan sorusunun cevabı da bu konuda gizlenmiştir.
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Yukarıda bahsi geçen ozanların yaşadıkları dönemlerden günümüze kadar yüzlerce
yıl geçmiş olmasına rağmen, ürettikleri eserlerin halk arasında hâlâ etkilerini koruyarak
yaşamlarını sürdürdükleri, âşıklık geleneğinin yüzlerce yıldır yeni mektepler oluşturup
yeni âşıklar yetiştirerek devam ettiği ve yeni
âşıkların yeni üretimler yaptığı görülmektedir. Bu durum ise bu yeni edebiyatın hem
etkisini hem de gücünü göstermektedir. Yukardaki ozanlar Alevi-Bektaşi toplulukları
tarafında her zaman kutsiyet derecesinde
bir saygı ile anılmışlardır. Bunlarla birlikte,
zaman içerisinde toplum tarafından Anadolu ve Balkan coğrafyasında ki bulundukları
bölgelerde kendini kabul ettiren, çok sayıda
yeni ozan ve âşık da aynı saygıyı görmüş
ve eserleri de aynı saygınlıkla icra edilmiş,
edilmektedir.
Bu eserlerin icrası sırasında uyulması
gereken kuralları, “Bütün Yönleriyle Bektaşilik ve Alevîlik” adlı kitabında Bedri Noyan
bizlere şu şekilde aktarmıştır, “Bu eserlerin
icrası da belli bir kural ve disiplin içinde yapılırdı. Alevî-Bektaşî geleneğinde bağlamayı icra edecek kişinin uyması gereken kurallar vardır. İcracı icraya başlamadan önce
sazın karın (Göğüs) bölümünün sağ, sol ve
orta kısmını “Allah, Muhammet, Ali” diyerek üç defa öper. Muhabbet sofrasında veya

Aslında Bedri Noyan, bağlamanın gördüğü saygı ve kutsiyetle birlikte ayin-i cemlerde icra edilen eserlere gösterilen saygıyı anlatmaktadır. Dedebaba, Baba, Dede,
Kamber, Âşık (Zakir) aynı derecede saygı
görürler.
Geçmiş dönemlerde Alevi-Bektaşiler
için sazın (Bağlama) önemini ve inançlarla
nasıl bütünleştirildiğini de şu sözler açıkça
ifade ediyor, “Bilhassa Bektaşî âşıkları ve
bazı meydan şairlerinin kullandıkları sazların daha büyük olduğu görülür. Bunlarda
ayrıca saza takılan tel sırası, çalgının göğsüne ve teknesine açılan delikler, bu deliklerin
sayısı, sap dibinin gövdeye bitiştiği kısımlarda görülen şekiller ve sazın bazı parçaları
özel remizler olarak birtakım Bektaşî inançlarını simgeler. Tellerin üç sıra bağlanması,
sazın göğsüne ve teknenin üst kısmına açılan üç delik; Allah, Hz. Muhammed ve Hz.
Ali üçlüsünü temsil eder. Saz sapının gövde
ile birleştiği yere yapıştırılan üçgen şekiller
de yine aynı inanç doğrultusunda kullanılan Bektaşilik remizleridir. Saz üzerinde üç
sıra halinde toplam on iki telin bulunması
ise bu tellerin on iki imam aşkına bağlandığı
anlamını taşır. On iki tel bağlanan bir sazın
da büyük ebatta olacağı muhakkaktır” (Şenel, 1991: 553-556).

çalışmalarımız sırasında çok kereler şahit ol-

Halil Bedii Yönetken’e göre de, “Türk
binlerce yıldan beri devam edegelen müzik
ve oyun geleneklerinin önemli bir kısmını
Cem’de yaşatmıştır”. Cem’e sırf bedii ve
tamamen profan bir gözle bakıldığı zaman
onda Türk’ün müziğe ve raksa karşı ruhunda doğuştan taşıdığı ezeli ve ebedi sevginin

duğumuz bir durumdur.

tezahürü görünür” (Yönetken, 1945).

ayin-i cemde saz çalınıp duvaz okunurken
herhangi bir şey yenilip içilmez, diz üstü
oturulur, konuşulmaz. İcranın Kur’an dinleniyorcasına bir saygı ile dinlenmesi gerekir”
(Noyan, 2001: 677). Bu durum, bizimde alan
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Kentlerde özelliği zayıflamış olsa da,
Anadolu’nun birçok yerindeki Alevi köylerinde hâlâ “Dede, kamber veya zakir” makamındaki kişiler, Şamanlardaki Kamlar,
Baksı’lar gibi saygındırlar. Kutsiyetine ve
kerametlerine inanılır. Zaman zaman bu kişilerin, Şaman ayinleri sırasında kamlarının,
trans halindeyken yaptığı gibi, ateşten bir
kor almak gibi veya kaynayan kazana elini
daldırmak gibi şeyleri yaptıkları görülmüştür. Bazılarının da şifa kaynağı olduğuna
inanılır. Anadolu’nun birçok yerinde yaptığımız alan çalışmalarında bunu anlatan çok
sayıda öykü ile karşılaştık (Kurt, 2015: 839840).
Aslında cemlerde yaşatılan eski Türk
inanç ve gelenekleri sadece Yönetkenin bahsettikleriyle sınırlı değildir. Eski Türk inançlarından getirilen birçok inanış ve gelenek,
bu yeni inanç sisteminde kendine yer bulmuş, gündelik hayatın içinde yaşatılmaktadır. Bu inanç ve geleneklerin en önemlilerinden biri, müzik aletinin bir ibadet aracı olarak kullanılmasıdır. Bu geleneğin en önemli
enstrümanı bağlamadır (Özkan, 1990: 17).
Gerek Anadolu gerekse Orta Asya’nın
sözlü kültüründe dini öğreti metodu olarak
hep müzikten yararlanılmıştır. Kazak ve
Özbekler’in müzikle seslendirilen “Yesevî
Hizmetleri’ni”, büyük bir saygı ve huşu
içinde dinledikleri bilinmektedir (Yardımcı, 2014: 54). Burada âşıklara ve icra ettikleri
Yesevî hikmetlerine gösterilen saygı, yukarıda bahsi geçen “Dede, Kamber veya zakirlik” müessesesi ile icra ettikleri deyişlerinin
Alevi Bektaşi toplumu üzerindeki saygınlığı
ve kutsiyetinin devamına bir örnektir.

Bektaşi dergâhlarında ve yapılan ibadetlerde (Meydan) nefesler bir saz eşliğinde
söyleniyor ise, bağlamadan ayrı olarak şu
çalgılar da kullanılır: ney, tambur, rebap, ut,
kanun, kudüm veya mazdar. Alevi-Bektaşi
köylerindeki cemlerde ise, “Bağlama, ve
aynı aileye mensup sazlar olan çöğür, bozuk, cura, tambura” ile eşlik edilebilir. Burada şu açıklamayı yapmakta da yarar var.
Bektaşi dergâhlarındaki “Meydan” ibadetleri ile Alevi yerleşkelerinde yapılan “Ayin-i
Cem”ler öz olarak aynıdır. Her ikisinde de
esas on iki hizmettir, sadece isim farklılığı
vardır.

BALKANLAR’DAKİ
UYGULAMALAR
11 yy. Türk tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Bu zamana
gelinceye kadar edebiyatta dâhil kendi vadisinde gelişmiş bulunan ve tamamen kendi
içinden, öz kaynaklarından beslenen maddi,
manevi kültür unsurları, bu yüzyılda kendine paralel fakat başka bir vadide gelişen
yepyeni bir anlayışa, İslamiyet ve ona bağlı
olarak gelişen edebiyat, müzik ve diğer kültürel unsurlara da dost olmuştur. Bu yeni
döneme kadar orta Asya’dan batıya doğru
gelişen Türk fütuhatı, Hazar ve Karadeniz’in
kuzeyindeki bozkırları takiple Tuna boylarına kadar uzanmıştır. Örneğin; Batı Hunları
375 yıllarında günümüz Avrupası’nın da
temelini oluşturan ünlü kavimler göçü hareketine sebep olmuş ve Tuna havzasında
girip yerleşmişlerdir. Daha sonraki yüzyıllarda Avarlar, Bulgarlar, Peçenekler, Uzlar
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ve Kıpçaklar (Kumanlar) aynı yolu takip

boy ve takipçilerini de iskân ediyorlardı.

ederek Karadeniz’in kuzeyinden Balkanlara

Balkanlar’da zaviyeler ve tekkeler inşa eden

ve Tuna boylarına girmişler; Böylece Türk-

bu dervişler; bulundukları bölge insanı ile

ler, Balkanlara İskitler zamanında başlayan

sıcak ilişkiler kurmakta mahirdiler. Bu der-

ve zaman zaman beliren dalgalar halinde

vişlerin önemli özelliği dışa açık olmaları ve

konup yeni yurtlar edinmişlerdir (Cebeci,

ortak noktalar bulma noktasındaki üstün

1996: 41, 43, 94, 96).

yetenekleridir. Bu özellikler, Horasan’dan

Osmanlı Türkleri Balkanlar’a girmeden
önce, XII-XIV. yüzyıllarda Kıpçak/Kumanların bölgede üstün tarihî rolü yeterince
vurgulanmamıştır. Özellikle, Dobruca’dan
Akkerman’a kadar step bölgesinde yerleşmiş ve Hristiyan dinine geçmiş olan Kıpçak/
Kumanlar çeşitli hanedanlar kurmuşlardır.
Bunlardan bir grup, 14. yüzyıl ikinci yarısında Dobruca-Varna bölgesinde bir beylik
kurmuştur (Merkezi Kalliakra); Dobrotiç

gelen vasıflar olmakla birlikte aslında bu
dervişler Balkan kültürüne de pek yabancı
sayılmazlardı. Tamamen organize çalışan
bu dervişler ilk olarak kendilerinden önce
bu topraklara gelenler sayesinde ikinci olarak da Balkan inanışlarına özellikle Bogomil ve Paulicienlere Orta Asya’dan itibaren
aşina olmalarından dolayı kısa zamanda en
azından belli bölgelerde genel kabul gördüler (Bakırcı, Türkan 2013: 159).

ve bir Kuman adı taşıyan kardeşi Çolpan’ın
Dobruca Beyliği, 1388’de I. Murad’ı metbü
tanımış, 1393’te I. Bayezid bu beyliği Osmanlı ülkesine katmıştır. Özetle, Deliorman
ve Varna’dan Tuna’ya kadar giden bölge
daha Osmanlılardan önce gerçek bir Türk
yerleşim alanı olmuştur (İnalcık, 2005: 2021).

Osmanlı kurulmadan Balkanlar’a giden
Bektaşi misyonerleri bu göçlerden dolayı
Balkanlarda fazla yabancılık çekmemişler,
kendilerinden önce Türk kültürünün oralara gitmiş olmasından fayda sağlayarak yerli
halk arasında çok kısa sürede yaygınlaşmış
ve kabul görmüşlerdir. Balkan coğrafyasının çeşitli bölgelerine yayılan gönüllü Türk

Bu topluluklar Osmanlı Devleti’nin de

dervişlerinin birçok bölgede Tekke, Zaviye

kolaylaştıracak

ve Hangâh adı altında çeşitli sosyal birim-

olan Kuzey’den gelen Türk boylarıdır. Bi-

ler açtıkları, hatta ırmak kenarlarında açılan

lindiği gibi Balkanlar’a Hunlar’dan itibaren

tekkelerin yanına değirmenler açarak bölge-

birçok Türk boyu gelmiş ve yerleşmişti. Bun-

deki yerli halkla kolay bir şekilde iletişime

lardan bir kısmı Hıristiyanlaşarak kimliğin-

geçerek sempati ve sevgilerini kazandıkları

den koparken bazıları hala eski kültürlerini

bilinmektedir. Yine aynı şekilde yerleşimin

yaşatıyordu. Sarı Saltuk’la başlayan süreçte

olmadığı birçok bölgede açılmış bu tekke-

Balkanlar’a uzanan derviş ve derviş grupla-

lerde de farklı bölgelerden gelen Müslüman

rı bir yandan bu toprakları Osmanlı’ya ha-

muhacirlere geçici iskân yeri işlevi görmüş-

zırlarken diğer yandan kendilerini izleyen

tür.

Balkanlar’a
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Trakya da ve Balkan ülkelerinde, özel-

yordu. Hatta Hacı Bektaş da, Baba İlyas gibi

likle Arnavut elinde, Bektaşiliğin etkisi çok

Horasanî olarak anılıyordu. Sonra bir gele-

büyüktü. Hatta II. Sultan Abdülhamit dö-

nek haline gelen bu adlandırma, istila önün-

neminde Arnavut elinde, Bektaşilik resmi

den kaçan yığınların izlediği yolu anımsat-

din olarak önerilmiş, ancak Sultan Abdül-

tığı gibi, dervişleri zorlayan toplu göçü de

hamid doğal olarak ve şiddetli bir şekilde,

anımsatmaktadır. Bu dervişler aynı zaman-

buna karşı çıkmıştır. Trakya ve Balkanlar,

da Küçük Asya ile Orta Asya arasında bir

Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliğin-

bağ oluşturan Ahmet Yesevî kültürünü de

de kaldığı dönem içinde, Bektaşilik, Alevi-

beraberlerinde getirmişlerdir (Bakırcı; Tür-

likten daha üstün bir konum elde etmiştir.

kan 2013: 147).

Kimi Jön Türkler Bektaşi oldukları için, Bektaşiler ülkenin aydınları ve ilericileri arasında yer almışlardır. Sözü edilen ülkelerin
Türkiye’den bağımsız olmalarından sonra,
Alevilik, Bektaşilikten daha önemli bir konum kazandı. Günümüzde, Alevilik öne
çıkmıştır. Bektaşilik arka plana itilmiştir.
Öyle de olsa, unutmamalıyız ki, Bektaşilik
ve Alevilik öz olarak aynı olgudur (Melikof:

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 375 yıllarında Balkanlara yapılan akınlar ve yerleşen
Türk boyları, buraları yurt edindikten sonra
bölgedeki Yunanistan, Bulgaristan, Bosna
Hersek, Kosova, Makedonya ve Arnavutluk
gibi ülkelerde çok sayıda Alevi köyleri ve
Bektaşi dergâhları kurulmuştur. Bunlardan
bazıları şöyledir;

Erişim 2015).
Anadolu’nun ve Anadolu’ya ait uzantıların yani Balkanlar’ın Türk vatanı hâline
gelmesinde Türkistan’dan gelen Ahmet
Yesevî dervişlerinin önemli bir payı olmuştur. Anadolu’ya gelen Ahmet Yesevî dervişleri, kimseye el açmayan, elinin emeği
ile geçinen, toprağa, vatana, devlete ve dine
bağlı, prensipli, disiplinli ve örnek insanlardı. Bunlar, iskân amacıyla gittiği yerlerdeki

Yunanistan’da; Ağırboz Veli Baba, Hasan Ağa Tekkeleri, Seyyid Ali Sultan diğer
adı Kızıldeli ve Abdul Cüneyd Zaviyeleri, Ali Enver Zaviyesi, Hasan Baba, Sinan
Bey Sultan, Kemal Ata, Dur Bali Baba, Abdussamet Sultan, Seyyid Sultan Tekkeleri, İlyas Efendi, Karaca Ali Tekkesi, Hüsrev
Paşa Türbesi, Kılıç Baba, Bali Baba Tekkeleri
(1551’de yapılmış), Şeyh Bedreddin Türbesi;

insanlara yaşama ümidi ve mücadele gücü

Bulgaristan’da; Otman Baba, Demir

verdiler. Halkın yıkılan maneviyatını yük-

Baba, Hüseyin Baba, Bali Bey, Yunus Abdal,

selttiler. Birlik ve beraberliğin sağlanmasın-

Musa Baba, Çorap Baba, Abdullah Dede

da, dayanışma ve direnme gücünün artma-

Tekkeleri, Kızana (Monino) Tekkesi, Eski-

sında müspet rol oynadılar. Öte yandan di-

cuma Cuma-i Atik, Ahılı, Ali Koca Baba, Çe-

ğer dinlerin mensuplarına karşı da son de-

lebi Zaviyeleri, Sarıca Paşa Türbesi, Mustafa

rece müsamahalı davrandılar. Horasan’dan

Paşa’da Ca’fer Baba, Kara Baba, Ak Baba,

gelen dervişlere de Horasan erenleri denili-

Dönen Baba Zaviyeleri, Tay Hızır, Ali Baba
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Zaviyesi, Ali Baba Tekkesi, Akyazılı Baba,
Kıdemli Baba Tekkesi, Mehmet Baba Tekkesi, Yediler ziyaretgah Bektaşi Tekkesi, Üryani Mehmed Dede, Kaligra Baba Tekkeleri,
Hızır Baba Tekkesi (1540’ta yapılmış) Gelberi Sultan, Çukur Tekke, Hasan Paşa Tekkesi,
Genç Baba evladı Hüseyin Dede, Ali Baba,
Veli Baba, Süleyman Baba, Haydar Baba
Tekkeler, Karacabey Türbesi (1444’te yapıldı);
Makedonya’da; Sersem Ali Baba ve
Harabati Baba Tekkeleri, bunlar Bektaşiliğin Balkanlardaki en önemli merkezleridir.
Makedonya Üsküp’e bağlı, Tekke köyünde
Karaca Ahmet Tekkesi.
Kosova’da Padişah 1. Murad Türbesi, Gazi Mestan Türbesi, Hacı Adem Vechi Baba, Şemseddin Baba, Şeyh Hafız Baba
Tekkesi
Saray Bosna (Bosna Hersek’te) Gazi
Hüsrev Bey, (1542’de yapılmış, Gazi Murad
Bey (1640’ta yapılmış), Tuzla Tekkesi.
Romanya’da; Saltuk Baba, Maçin Baba,
Arad, Babadağ, Akyazılı İbrahim Baba Tekkeleri.
Macaristan’da, Gül Baba, Hindi Baba,
Mitfah Baba, Gürz İlyas, Gazi, Muhtar
Baba.
Arnavutluk’ta, Aliku, Manastır’da ki
Çoprilu (Köprülü), Koçr’da ki Melçani (Bu
tekkelerin üçü de 1826 yılında Yeniçeri ocağının kapatılması ile talan edilip yakılmıştır). Ali Baba, Abidin Baba Tekkesi, Ali Potivan, Tekkesi, Baba Kamber Tekkesi, Aziz
Ali Baba Tekkesi, Backa Tekkesi, Drizar
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Tekkesi, Glava ve Haydar Baba Tekkeleri.
Yine Arnavutluk’ta El Basan, Görice, Drac
ve Ergiri civarında 40’a yakın tekke bulunmaktadır. (Aydın, 2008: 429-432).
Bunlar varlığı bilinen, birçoğu hâlâ aktif olan 300 civarındaki dergâh, tekke ve
zaviyeden bazılarıdır. Daha adını saymakla
bitiremeyeceğimiz çok sayıda Bektaşi tekkesi ve Alevi köyü mevcuttur. Yerli halklar tarafından Bektaşiliğin bu derece kabul
görmesini fark eden devlet yönetimi, Bektaşi Baba’larına vakıf arazileri bağışlayarak
önemli merkezlere yerleşmelerine imkân
sağlamıştır. Örneğin; Makedonya’nın Kalkandelen şehrindeki ilk Bektaşi Dedebabası
Sersem Ali Dedebaba’nın da yatırının bulunduğu, Harabati Baba Tekkesini bekleyen Derviş Abdulmuttalip Bekri, kendisi ile
yaptığımız görüşmede, aktif olarak hizmet
veren bu tekkenin arazisinin vakıf arazisi olduğunu belirtmiştir.
Bu araştırma sırasında biz de yukarıda
adı geçen tekke, türbe ve zaviyelerin bazılarını ziyaret ettik. Bu ziyaretlerden bazı tespitlerimiz şöyledir;
Bulgaristan’ın Kırcaali bölgesindeki
“Elmalı Baba” ve Yunanistan Dimetoka da
bulunan “Seyyit Ali Sultan” dergâhına bağlı
Bektaşîlerin cemlerde icra ettikleri deyiş, nefes vb. eserler ile semahları ve müzik icra biçimleri tavır açısından Balkanlardaki diğer
bölgelerden farklılık göstermektedir. Bunun
sebebini sorduğumuzda Seyyit Ali Sultan
ve Elmalı Baba’nın Antalya Elmalı’daki Abdal Musa Dergâhı ile yakın ilişkiler içerisinde olduğunu ve buraya yerleşen Türkmenlerinin büyük kısmının o bölgelerden göç
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ettiğini öğrendik. Bundan dolayı buradaki
Semah ve müziklerin icra şekillerinin Antalya Elmalı’daki Abdal Musa Sultan çevresi
Bektaşileri ile tavır ve melodi yapıları gibi
birçok bakımdan benzerlik olduğunu gördük. Ayrıca bağlamalar grup olarak çalınır
ve bağlama çalan bu gruba da “Zakir” denilmektedir. Hüseyin Yaltırık’ın, “Trakya Bölgesinin Tasavvufi Halk Müziği” kitabında
belirttiği gibi Trakya’da ki “Seyyit Ali Sultan Kolu” Bektaşilerinde de durum aynıdır.
Meydan ve cem ibadetleri ile, muhabbet sofralarında okunan nefesler ise, önceleri yukarıda bahsi geçen ve bu edebiyatın
kurucuları sayılan ozanların eserlerinden
seçilerek bestelenmiş ve icra edilmiştir. Zaman içerisinde toplum tarafından Anadolu
ve Balkan coğrafyasında ki bulundukları
bölgelerde kabul gören, Arnavutça nefesler
söyleyen Abidin Baba ve Muharrem Mahzuni Baba (Yaltırık 2002: 37), Mehmet Ali
Hilmi Dedebaba, Sefil Ali, Derviş Ali, Teslim Abdal, Genç Abdal, Kul Hüseyin, Edip
Harabi, Muhiddin Abdal, Kazak Abdal, Deruni, Bosnevi, Sersem Ali Baba, Yeşil Abdal,
Agâhi Dede, Şemimi, Dertli Kâtip gibi daha
isimlerini saymadığımız çok sayıda yeni
âşıkların eserleri de aynı saygınlıkla icra
edilmektedir. Balkanlarda Bektaşi tekkelerini kuran yol önderlerinin nerdeyse tamamının güçlü şairlik yönleri vardı, bu da aynı
zamanda bu alanda üretim yapan usta-çırak
kollarının, ozanların tekkelere paralel olarak çoğalması demektir. Bu sayı çoğalmakla
beraber “ulu ozanlar” adıyla anılan ozanlar
Balkanlardaki Alevi Bektaşiler arasında da
her zaman özel bir saygı ile anılmışlardır.

Balkanlardaki semahlar, Anadolu semahları ile benzerlik göstermektedirler.
Trakya’daki bazı semahlarda tartımlar Anadolu semahlarından farklı olarak 5, 6, 7, 9 ve
12 zamanlı (Yaltırık, 2002: 15) olarak karşımıza çıkar. Bu durum tüm Balkan coğrafyası için geçerlidir. Balkanlardaki Bektaşi
tekkelerinde bağlamanın yanı sıra yukarıda
bahsi geçen ney, tambur, rebap, ut, kanun,
kudüm gibi sazlar kullanılır.
Balkanlarda, her ne kadar Anadolu Aleviliğinin özellikleri yansıtılsa da, daha çok
Bektaşilik karşımıza çıkmaktadır. Trakya’da
ve Balkanlar’da ki meydan ve cem ibadetlerinde Bağlama eşliğinde okunan nefes,
deyiş, duvaz, semah vb. icralar üzerinde tasavvuf musikisi etkileri kendini belli etse de
THM formlarına uygun şekilde icra edilirler.
Müzik cümlelerindeki ezgisel yapıları da bu
form içerisinde tarif edilebilir şekildedir.
Makamsal yapılarına göre sınıflandırdığımızda ise, meydan ibadetlerindeki bazı
icra şekillerinin THM den biraz daha farklı, tasavvuf musikisi içinde ifade edilebilen,
yerli motiflerin baskın olduğu ve TSM’deki
makamlarla ifade edilebilir nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Bu bölgede icra edilen
nefeslerde Uşşak, Hüseyni, Saba, Hicaz,
Karcığar, Çargâh, Rast, Hicazkâr, Segâh,
Eviç, Nikriz gibi makamların yanı sıra, nadiren de olsa bazen aynı eserde iki farklı makam kullanıldığı görülür. Özellikle mersiyelerde uzun hava tarzı yapılar da görülür.
Balkanlarda da genel olarak “Nefes” olarak
adlandırdığımız eserler konularına göre de
Anadolu’da ki uygulamalarla aynıdır. Tabiat konulu nefesler, duvaz imamlar, mersiye
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ve matem nefesleri, şathiyeler, devriyeler,
semahlar ve deyişler olarak karşımıza çıkar.
Ritmik yapılarında ise;
3/4, 4/4, 5/8= (2+3, 3+2),
6/8=(3+3),
7/8= (3+2+2),
8/8= (2+3+3, 3+2+3),
9/8=(3+2+2+2, 2+3+2+2, 2+2+2+3),
9/4=(2+2+2+3),
10/8=(3+2+2+3, 2+3+2+3),
12/8=(3+3+3+3, 3+2+3+2+2),
13/8=(3+3+2+2+3),
15/8=(2+3+3+2+2+3)
gibi ritim yapılarının yanında, aynı eser
içerisinde söz yapısından dolayı değişkenlik arz eden ve birden fazla ritme sahip olan
eserler de karşımıza çıkar.
Tüm bunlardan dolayı Balkanlardaki

ürünlerle ilgili, Balkanlardaki sayıları yüzlerle ifade edilen Alevi köyleri ve Bektaşi
tekkelerinde alan araştırmaları yapılmalı,
Alevi-Bektaşi müziği ve edebiyatı ile ilgili
tüm yeni ürünler toparlanıp güncellenmelidir. Derlenecek yeni ürünlerle birlikte tüm
ürünler yeniden tasnif edilmeli, edebi açıdan hece yapıları, konuları vb. özelliklerine
göre, müzikal olan eserler ise melodi, ritim
yapıları ve icra yerlerindeki öneme göre bir
bütün olarak tasnif edilmelidir. Kaynak kişiler ve icracılar da teker teker tespit edilmeli,
gerekirse Anadolu’daki ve bölgelerdeki üniversiteler ile ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak tüm bu ürünler arşivlenmeli ve kayıt
altına alınmalıdır. Varsa, eserler arasındaki
zamana bağlı değişimler ve nedenleri araştırılmalı, bu bölgelerde ilgili kültürel yapının
devamı ve yeni âşıkların yetişebilmesi için
olanaklar sağlanmalıdır.

Bektaşi müziği de, edebiyatı gibi sanatsal
açıdan son derece yüksek nitelikli ve özellikli eserler ortaya koymuştur.

SONUÇ
Alevi-Bektaşi edebiyatı ve müziği, binlerce yıllık kadim Türk kültürünün, İslam
öncesi genetik kodlarını barındıran ve en
önemli unsurlarından olan sözlü geleneğin,
müzik eşliğinde kuşaklar boyu aktarımını
sağlamıştır. İslam’ın kabulünden sonra da
Alevi-Bektaşi edebiyatı ve müziği ile yeniden şekillenerek günümüze kadar çok çeşitli ve önemli eserler yaratmıştır. Bir ucu
Orta Asya bozkırlarında, diğer ucu Orta
Avrupa’ya uzanmaktadır. Bahsi geçen bu
bölgelerde konuya ilişkin sözlü ve müzikal üretimler halen devam etmektedir. Bu
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YAZI TESLİM KURALLARI

1. Dergiye gönderilecek yazılar, Word( 7 veya 8 üstü

kin bir mektup, hakem değerlendirmelerinin birer

versiyon, IBM uyumlu ) programında yazılmış ol-

fotokopisi ile birlikte en kısa sürede yazarlara gön-

malıdır.

derilir.

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 verilmelidir.
4. Yazıda paragraflar girintili olmalı; ancak girintiler
için “sekme” veya “boşluk” tuşları kullanılmamalıdır. Paragraf özelliklerinden ayarlama yapınız.
5. Yazar ismi ya da isimleri makalede değil makaleye
iliştirilecek kapak sayfasında yer almalıdır. Bu kapak sayfasında, yazar isimleri dışında metin başlığı, yazarın adresi, telefonu, varsa elektronik posta
ve faks numarası yer almalıdır.
7. Hakem raporları doğrultusunda yazarlardan, yazılarında bazı düzeltmeler yapmaları istenebilir.
8. Yazının yayımlanması konusunda son karar dergi
yayın kuruluna aittir. Yayın kurulu kararına iliş-

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 atıflar metin içi
dipnot yöntemi ile gösterilir. Metin içi dipnotta
parantez açılarak yazarın veya yazarların soyadı,
atıf yapılan kaynağın yayın tarihi, alıntının yapıldığı sayfa numarası gösterilir.
2. Orijinal makalede atıf yapılan dipnotun sahibi isim
olarak dillendiriliyorsa ayrıca parantez içi dipnotta 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 yazarın 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 kullanılır.
5. Makalenin atıf yapılan ilgili bölümünde, atıfta bulunulan kaynak birden fazla ise parantez içi dipnotta 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 yapılmışsa, sıralamada yayın tarihi temel alınmalıdır.
3. Kaynakçada atıf yapılan kitabın gösterilmesi örnekteki gibi olmalıdır:
GÖLPINARLI, Abdulbaki. (1992). Alevi-Bektaşi
Nefesleri. İstanbul.
4. Kaynakçada atıf yapılan çeviri kitabın gösterilmesi 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 olmalıdır:
KALPAKLI, M. (Ed.). (1999). Osmanlı Divan Şiiri
Üzerine Denemeler. İstanbul.
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6. Dergide yayınlanmış bir makaleye atıf yapılması
durumunda yöntem örnekteki gibi olmalıdır:
AKDAĞ, M. (1990). “Türk Eğitim Sisteminde Yatay Ve Dikey Geçişler”. Milli Eğitim Dergisi, S. 94,
s. 67-72.
7. Yapılan atıf yayınlanmamış bir teze ait ise kullanılacak yöntem şu şekilde olmalıdır:
AKDAĞ, M. (1993). Genel Liselerin Matematik ve
Fen Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Malatya, Türkiye.
8. Yapılan atıf bir kongre veya sempozyum bildirisine ait ise kullanılacak yöntem şu şekilde olmalıdır:
AKDAĞ, M. ve Tok, H. (2004). Geleneksel Öğretim
ile Power Point Destekli Öğretimin Öğrenci Erişimine Etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Malatya.
Türkiye. 06-09 Temmuz.
9. İnternette bir yayından yapılan atıf şu şekilde olmalıdır:
KÖKEL, Coşkun. (2006). Seyyid Garip Musa Sultan
Ocağı. http://www.aleviocaklari.com.22.10.2010
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1. Manuscripts must be written in Word 7 or 8 further version (IBM compatible).
2. Manuscripts must be written in Times New Roman
12 font, with 1,5 line spacing on only one page of
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board as one copy and by e-mail.
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Hep severiz böyle zatı
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