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Anadolu’da Alevi-Bektaşi inancının en önemli merkezlerinden biri de Kütahya bölgesidir. 
Kütahya’da 13. yüzyıldan itibaren Alevi-Bektaşi inancı temsil edilmeye başlanmıştır. Kütahya böl-
gesi de dahil Eskişehir ve Afyonkarahisar yörelerinde Alevi-Bektaşi inancı Hacı Bektaş Veli’nin ön-
derliğinde dervişleri tarafından örgütlenmiştir. VIII. yüzyılda Bizans ve İslam orduları arasındaki 
savaşlarda görevli iken şehit olup bugün Eskişehir’in adıyla anılan ilçesinde türbesi bulunan ve 
adına bir dergah oluşan Seyyid Battal Gazi makamı, 13. yüzyılda bizzat Hacı Bektaş Veli tarafından 
ziyaret edilmiştir. Hacı Bektaş Veli’nin bu ziyareti sonrası Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar il-
leri arasında kalan bölgeye Alevi-Bektaşi inançlı toplulukların yoğun bir yerleşimi olmuştur. Hatta 
Alevi-Bektaşi köylerinin yoğunluk gösterdiği dağ silsilesine dahi Türkmen dağları adı verilmiştir. 
Hacı Bektaş Veli’nin Seyyid Battal Gazi’nin mezarını ziyareti sonrası mezar; türbeye daha sonrada 
büyük bir dergaha dönüşmüştür. Devamındaki süreçte Seyyid Cemal Sultan ve Rasul Baba, Hacı 
Bektaş Veli tarafından bölgede eren öğretisinin temsilciliğini yapmak üzere görevlendirilmiştir. Ni-
tekim Seyyid Cemal Sultan ve Rasul Baba, Kütahya-Altıntaş ve Afyonkarahisar-İhsaniye bölgeleri-
ne giderek buralarda Hacı Bektaş Veli düşüncesinin temsilciliğini yapmıştır. Rasul Baba, Altıntaş 
ilçesinin Beşkarış köyüne yerleşmiş aynı zamanda 13. yüzyılda aynı adla bir köy olan bugünkü Hi-
sarcık ilçesinde Alevi-Bektaşi inancı adına faaliyetlerde bulunmuştur. Günümüzde türbesi Beşkarış 
köyü arazisinde bulunmaktadır. Bölgede eren öğretisi adına hizmet eden diğer derviş Seyyid Ce-
mal Sultan ise Afyonkarahisar-İhsaniye-Döğer beldesi sınırları içerisinde kalan Tökelcik -bugünkü 
adıyla Çakırlar- bölgesinde yaşamıştır. Nitekim türbesi de aynı mevkide yer almaktadır. 

13. yüzyıldan itibaren Alevi-Bektaşi inancının temsil edilmeye başladığı Kütahya bölge-
sinde onlarca yerleşim biriminde farklı ocak ve süreklere mensup Alevi-Bektaşi inançlı topluluk 
geleneksel-tarihsel Aleviliği yaşatmıştır. Kütahya bölgesinde etkinliğe sahip ve tarihi merkezle-
ri Kütahya olan Alevi inanç-dede ocakları içerisinde; Körs köyü merkezli Hüseyin Gazi Ocağı’nı, 
Okçu köyü-Çamlıca mahallesi merkezli Seyyid Ali Sultan Ocağı’nı, Sofça köyü merkezli Pir Ahmet 
Efendi Ocağı’nı, Dedeler köyü merkezli Sarı İsmail (Uzun Allah Kulu) Ocağı’nı, Şeyh Çakır köyü 
merkezli Şeyh Çakır (Işık Çakır) Ocağı’nı, Samrık köyü merkezli Gözcü Baba Ocağı’nı ve Gediz 
bölgesi merkezli Öksüz Ali Baba Ocağı’nı sayabiliriz. Adlarını saydığımız Alevi inanç-dede ocak-
ları dışında farklı bölgelerde merkezleri bulunan Seyyid Cemal Sultan (Kemal Sultan), Koçu Baba, 
Şücaaddin Veli, Ali Koç Baba, Erdebilliler, Bedrettiniler ve Hacı Bektaş Veli Dergahı gibi ocak ve 
süreklere bağlı Alevi-Bektaşi inançlı topluluklar da Kütahya bölgesinde yerleşiktir. Kısa bilgilerle 

EDİTÖRÜN KALEMİNDEN

Yrd. Doç. Dr. Coşkun KÖKEL
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ifade etmeye çalıştığımız gibi Kütahya yöresi Alevi-Bektaşi inancı adına son derece önemli tarihsel 
ve inançsal değerleri bünyesinde toplayan bir coğrafyadır. Bölgedeki inanç-dede ocaklarını, yerle-
şik toplulukları ve yaşatılan inançsal erkanları konu edinen çalışmalarla bölge Alevi-Bektaşi inancı-
nın arşivlenmesi son derece önem taşımaktadır. 

Alevilik Araştırmaları Dergisi olarak bizim amacımız yayına başladığımızdan beri hep bu ta-
rihsel ve inançsal değerleri kayıt altına almak ve geleceğe taşımaya bir zerrece de olsa katkı ver-
mek oldu. Bu bağlamda sizlerin değerlendirmesine sunduğumuz 12. sayımızda da Alevi-Bektaşi 
inancıyla ilgili farklı temaları konu edinen son derece önemli çalışmaları yayınladık. “Alevi-Bektaşi 
Sözlü Kültüründen Derlenen Bir Etiyolojik Anlatı Üzerine ‘Neden Balığa Ölmeden Bıçak Vurul-
maz?’”  adını taşıyan ilk makalemizde Alevi-Bektaşi menkıbe geleneği ile ilgili önemli bir kült iş-
lenmektedir. Bu sayımızın ikinci makalesi olan “Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Girit/Kandiye’de 
Horasanlı Ali Baba Tekkesi” başlıklı çalışmada ise Girit adasında yüzlerce yıl Bektaşi tekkesi olarak 
hizmet vermiş olan Horasanlı Ali Baba Tekkesi ile ilgili arşiv belgeleri ışığında detaylı bilgiler veril-
mektedir. Devamındaki makale ise “Kentleşme Sürecinde Anadolu Aleviliğinin Bazı Temel Sorun-
ları ve Çözüm Önerileri (Samsun İli Örneği)” adını taşımakta olup Samsun kentinde yerleşik Alevi 
topluluk ile ilgili sosyolojik değerlendirmelere yer verilmektedir. Ardından “Mir Hamza Nigârî ve 
Süfyânîler” başlıklı makale gelmekte olup Amasya yöresinde yaşamış Mir Hamza Nigârî ve eserle-
ri üzerine bilgiler aktarılmaktadır. Devamındaki çalışma ise “Anadolu’nun Manevi Önderlerinden 
Bir Eren: Ahi Mahmud Veli (Keçeci Baba)” adlı olup Tokat yöresi merkezli olarak Alevi inancına 
hizmetler vermiş olan Keçeci Baba ve Ocağı ile ilgili önemli değerlendirmelere yer verilmektedir.  
Takip eden yazı “Gaziler Ovacığı’ndan Bir Eren: Derviş Edna’nın Hayatı ve Deyişleri” başlığını ta-
şımakta olup Alevi aşıklık geleneğinin önemli bir ismi olan Derviş Edna ve eserleri üzerine detaylı 
açıklamalar yer almaktadır. Diğer makale “Ali Rıza Öge’nin Bektaşî Şairleri Antolojisi’nde Yer Alan 
Şairler” adlı olup Ali Rıza Öge tarafından hazırlanmış olan antoloji hakkında önemli değerlendir-
meler yapılmaktadır.  Bu sayımızda yer verdiğimiz son makale ise “Alevi Deyişlerindeki Yesevî 
Öğretileri ve Hikmetleri” adını taşımakta olup Alevi deyiş geleneği ile Hoca Ahmed Yesevi öğretisi 
arasında değerlendirmelere değinilmektedir.

Değerli okuyucularımız 2017 yılına girmek üzere olduğumuz şu günlerde Yüce Allah’ın ülke-
mize ve toplumumuza mutluluk ve huzur vermesini temenni ederken yeni yılın tüm insanlar için 
güzellikler getirmesini dileriz. 13. sayımızda buluşmak dileğiyle…
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Abonoz KÜÇÜK1 

ÖZ

Herhangi bir canlının ya da nesnenin 

oluşumu, şekil özelliklerini alışı gibi ko-

nularda teşekkül eden etiyolojik anlatılar, 

Türk sözlü belleğinde önemli bir yere sa-

hiptir. Etiyolojik anlatılarda izah edilmeye 

çalışılan hususlar, bazı halk inanış ve uy-

gulamalarında örtülü bir şekilde de olsa 

yansımasını bulmuştur. Etiyolojik anlatılara 

dayanan bazı halk inanış ve uygulamaları, 

günümüz insanı tarafından bilinçli ya da 

bilinçsiz olarak yaşatılmaya devam edil-

mektedir. 

Bu çalışmada mit ve efsane türü bağ-

lamında ortaya çıkan etiyolojik anlatılar 

hakkında bilgi verildikten sonra Giresun İli 

Şebinkarahisar İlçesi Tokluağıl köyünden 

Makale geliş tarihi: 08.06.2016 • Makale kabul tarihi: 25.11.2016 

1 Yrd. Doç. Dr., Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakülte-
si, Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi Bölümü.

derlenen balıkla ilgili bir etiyolojik anlatı 

sunulacaktır. Tokluağıl köyünden derlenen 

metinden hareketle balıkla ilgili olarak gü-

nümüzde de devam eden halk inanış ve uy-

gulamalarının yorumlanmaya çalışılacağı 

bu çalışmanın verileri, yazılı kaynaklardan 

yararlanma ve alan araştırması yöntemleri 

kullanılarak toplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Alevi-Bektaşi, Eti-

yolojik Anlatı, Giresun, Balık, İnanış, Uygu-

lama. 

ABSTRACT

Etiological narratives, which are formed 

in the topic of formation of any live or ob-

ject, taking the characteristics of shape, have 

an important place at Turkish oral memory. 

The points that tried to be explained in etio-

logical narratives, have found its reflection 

at some folk beliefs and practices, even if in 

a concealed manner. Some folk beliefs and 

practices that based on the etiological nar-

ratives are continued to be alive consciously 

or unconsciously by today’s humanitarian.

ALEVİ-BEKTAŞİ SÖZLÜ KÜLTÜRÜNDEN DERLENEN 

BİR ETİYOLOJİK ANLATI ÜZERİNE

“NEDEN BALIĞA ÖLMEDEN BIÇAK VURULMAZ?”

ABOUT A ETIOLOGICAL NARRATIVE COMPILED FROM 
THE ORAL CULTURE OF ALAWI-BEKTASHI 
“WHY ISN’T FISH KNIFED BEFORE DYING”
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In this study, after informing about 

etiological narratives that coming out in 

context of myth and legend types, an etio-

logical narrative about fish collected from 

Tokluağıl Village of Şebinkarahisar District 

of Giresun City, is going to be presented. 

The datum of this study, which will be 

tried to being commented of folk beliefs 

and practices going on today about fish on 

the text of motion compiled from Tokluağıl 

Village, have been collected by using the 

methods of benefitting from written sources 

and field research.

Keywords: Alevi-Bektashi, Etiological 

Narrative, Giresun, Fish, Belief, Practice.

GİRİŞ

Kökenle ilgili bir mahiyet arz eden eti-

yolojik anlatmalara bakıldığında, mit veya 

efsane türü bağlamlarında ortaya çıktıkları 

görülmektedir. Mit ve efsane türlerinin bir-

biriyle doğrudan ilişkili yapıları, özellikle 

kökenle ilgili anlatıların türünün belirlen-

mesi noktasında da bir karmaşanın yaşan-

ması sonucunu beraberinde getirmektedir. 

Benzer durum, çalışmamızda incelemeye 

esas olacak etiyolojik anlatı için de geçerli-

dir. 

Mircea Eliade’ye göre mit “kutsal bir 

öyküyü anlatır; en eski zamanda ‘başlan-

gıçtaki’ masallara özgü zamanda olup bit-

miş bir olayı anlatır. Bir başka deyişle mit, 

Doğaüstü Varlıklar’ın başarıları sayesinde, 

ister eksiksiz olarak bütün gerçeklik yani 

Kozmos olsun, isterse onun yalnızca bir 

parçası (sözgelimi bir ada, bir bitki türü, bir 

insan davranışı, bir kurum) olsun, bir ger-

çekliğin nasıl yaşama geçtiğini dile getirir. 

Demek ki mit, her zaman bir ‘yaratılış’ın 

öyküsüdür: Bir şeyin nasıl yaratıldığını, na-

sıl varolmaya başladığını anlatır. Mit ancak 

gerçekten olup bitmiş, tam anlamıyla orta-

ya çıkmış olan şeyden söz eder. Mitlerde-

ki kişiler Doğaüstü Varlıklar’dır. Özellikle 

‘başlangıçtaki’ o eşsiz zamanda yaptıkları 

şeylerle tanınırlar. Demek ki mitler onların 

yaratıcı etkinliğini ortaya koyar ve yaptık-

larının kutsallığını (ya da yalnızca ‘doğaüs-

tü olma özelliğini) gözler önüne serer. So-

nuç olarak mitler, kutsal (ya da doğaüstü) 

olan şeyin, dünyaya çeşitli, kimi zamanda 

heyecan verici akınlarını betimlerler. İşte 

Dünya’yı gerçek anlamda kuran ve onu bu-

gün içinde bulunduğu duruma getiren de 

kutsalın bu akınıdır. Dahası, insan bugün-

kü durumunu, ölümlü, cinsiyetli ve kültür 

sahibi bir varlık olma özelliğini Doğaüstü 

Varlıkların müdahalelerinden sonra edin-

miştir” (Eliade, 1993: 13).

En temel özelliği2 kutsal bir öyküyü an-

latması noktasında karşımıza çıkan mitler, 

ele aldıkları konular açısından çeşitli kollara 

ayrılmaktadırlar. Bu bağlamda insanın ve 

dünyanın geleceğini konu edinenler “eska-

toloji”; evrenin nasıl oluştuğunu anlatanlar 

“kozmogoni”; tanrıların nereden geldiğini 

anlatanlar “teogoni”; insanların nereden 

geldiğini anlatanlar ise “antropogoni” baş-

2 Mitlerin özellikleriyle ilgili olarak bk. (Eliade, 1993: 
23)
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lığı altında değerlendirilmektedirler (Aça 

vd., 2008: 130). Samuel Henry Hooke (2002: 

14-20), mitleri “Ritüel Mitosları”, “Orijin 

Mitosları”, “Kült Mitosları”, “Prestij Mitos-

ları”, “Eskatalogya Mitosları”; Malinowski 

(1998:116-157) ise “Kökenlere İlişkin Mit-

ler”, “Ölüm ve Yaşam Döneminin Yeniden 

Başlaması Üzerine Mitler”, “Büyüye İlişkin 

Mitler” olarak gruplandırmaktadır.

Efsane ise şahıs, yer ve hadiseler hak-

kında anlatılan, inandırıcılık vasfı bulunan, 

şahıs ve hadiselerde tabiat üstülük görülen, 

belirli bir şekli olmayan, kısa ve konuşma 

diline yer veren bir anlatmadır (Sakaoğ-

lu, 2009: 20-21). Pertev Naili Boratav (2014: 

113), efsaneleri “yaratılış efsaneleri”, “tarih-

lik efsaneler”, “olağanüstü kişiler, varlıklar 

ve güçler üzerine efsaneler”, “dinlik efsa-

neler” olmak üzere dört ana başlıkta değer-

lendirir.

Mit ve efsane türünün yakın ilişkisin-

den ötürü metinlerin türünün adlandırıl-

ması noktasında yaşanan kargaşa, bilinen 

bir gerçektir. Bir araştırmacının “mit” dedi-

ği bir anlatı metnine bir başkası “etiyolojik 

efsane” diyebilmektedir. Türklerin yaratılış 

ve türeyişle ilgili tasavvurlarını içeren me-

tinler, kimilerince “mit” kimilerince “efsa-

ne” kavramı içerisinde ele alınmaktadır. 

Kimi araştırmacılar tarafından yaratılışla 

ilgili metinlerin “destan”, tufan ve kıyamet-

le ilgili metinlerin “efsane” başlığı altında 

toplandığı da görülmektedir (Aça vd., 2008: 

131, 134).

W. R. Bascom (2003: 475) mit, efsane ve masal türleri üzerine yaptığı çalışmasında bu 

üç tür arasındaki farkları tablolaştırarak şöyle izah etmektedir:

Tür İnanma Zaman Yer 
Kabul Ediş 

Tavrı
Temel Karakter

Mit Gerçek Uzak geçmiş
Farklı Bir Dünya: 
Erken veya diğer

Kutsal İnsan Dışı Varlık

Efsane Gerçek Yakın geçmiş
Günümüz 
dünyası

Kutsal veya 
değil

İnsan

Masal Kurmaca 
Herhangi bir zaman 
dilimi 

Herhangi bir yer Kutsal değil İnsan veya diğer

Bascom’un tablolaştırarak izah etmeye 

çalıştığı üzere mit ve efsane türleri arasında 

inanma ve kabul ediş tavrı açısından ben-

zerlikler bulunmaktadır. Bu iki tür zaman, 

yer ve temel karakter açısından birbirinden 

ayrılmaktadır. İnanma ve kabul ediş tavrı 

açılarından görülen benzerlik, iki türün bir-

birine karıştırılmasına neden olan en önem-

li hususlardır.

Bu çalışmada konu edinilecek olan eti-

yolojik anlatı için de benzer durum geçer-

lidir. Çalışmamızın bundan sonraki bölü-

münde öncelikle Giresun ili Şebinkarahisar 

ilçesi Tokluağıl köyünden derlenen etiyo-
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lojik anlatının metni sunulacaktır. Metinin 

mit mi efsane mi olduğu Bascom’un gö-

rüşlerinden hareketle tartışıldıktan sonra, 

metinde geçen unsurların günümüz halk 

inanış ve uygulamalarına nasıl sirayet etti-

ği noktasında değerlendirme ve tespitlerde 

bulunulacaktır. 

Alevi-Bektaşi Sözlü Kültüründen 

Derlenen Bir Etiyolojik Anlatı Üzerine 

Bu çalışmada temel alınacak olan eti-

yolojik anlatı, Giresun ili Şebinkarahisar 

ilçesi Tokluağıl köyünden derlenmiştir. 

Kaynak kişimiz 1930 doğumlu, okur-yazar 

olan ve çiftçilikle geçimini sağlayan Hasan 

Özdemir’dir. Kaynak kişimiz, konu edinece-

ğimiz anlatıyı amcası Mustafa Özdemir’den 

dinlediğini beyan etmiştir. 

Anlatının derlendiği yerleşim biri-

mi, Kelkit Çayı üzerine kurulan Kılıçkaya 

Barajı’nın kenarında yer almaktadır. Kaynak 

kişimiz ve ailesi, çiftçiliğin dışında barajda 

kendi tekneleriyle balıkçılık da yapmakta-

dırlar. Birincil geçim kaynakları balıkçılık 

olmasa da bu meslek bağlamında da faali-

yet yürütmektedirler. Bu noktada çiftçilik 

dışında balıkçılık açısından da bir kültürel 

yapıya sahip oldukları söylenebilir. 

Alevi-Bektaşi geleneğine mensup olan 

Hasan Özdemir’den 10.08.2009 tarihinde 

derlenen etiyolojik anlatı şöyledir:

“Bir rivayete göre Firavun yanına bir 

adam alıp Allah’ı vurmaya gitmiş. Niyeti 

Allah’ı vurup yerine geçmekmiş. Yanındaki 

adamla birlikte büyük bir kartalın yardımıy-

la gökyüzüne doğru uçmuşlar. Gökyüzüne 

çıkarken Firavun yanındaki adama:

“Bir şey görüyor musun” diye sormuş. 

Adam da:

“Yok, görmüyorum” diye cevap ver-

miş.

Bir süre daha gökyüzünde ilerledikten 

sonra Firavun Allah’ı görmüş.

 Yayını çıkarıp Allah’a bir ok atmış. 

Cenab-ı Allah kalkan balığını alıp okun 

önüne tutmuş. Bu sayede Firavun’un oku 

Allah’a değmemiş. Bunun üzerine balık 

Allah’a:

“Ben nasıl bir yaratıktım ki seni zehirli 

oktan kurtardım” demiş. 

Bunun üzerine Allah da balığa: 

“Ya balık, sana bıçak kalktı. Sana ölme-

den bıçak vurulmayacak” demiş. Gerçekten 

balığa ölmeden bıçak vurulmaz. Bu hadise-

den ötürü balığa ölmeden bıçak vurulması 

günah sayılır.” (KK-2). 

Yukarıda sunulan metin, anlatıldığı 

kültür ortamı içerisinde gerçek ve kutsal 

kabul edilmektedir. Metinde zaman açısın-

dan uzak bir geçmiş, yer açısından farklı bir 

dünya, temel karakter açısından ise Allah ile 

Firavun ön plana çıkarılmaktadır. 

Yüzeysel bir bakışla etiyolojik efsane3 

de denebilecek bu metnin, zaman ve yer 

3 Etiyolojik efsane hususunda ayrıntılı bilgi için bkz. 
Özdemir, 1986.
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özellikleri göz önünde bulundurulduğunda 

mitik bir mahiyete sahip olduğu açıkça gö-

rülmektedir. Gerçek olduğuna inanılması, 

kutsal kabul edilmesi ve temel karakterinin 

tanrılık davası güden bir insan olması açıla-

rından efsane türüyle benzerlik gösteren bu 

metinde çok uzak bir geçmişe, Firavun’un 

yaşadığı döneme temas edilmekte ve olaylar 

gökyüzünde geçmektedir. Metin esas itiba-

riyle balığa ölmeden neden bıçak vurulma-

dığına yönelik inanışın kökenini açıklama 

gayesi gütmektedir.4 

4 Balık, Türk mitolojisinde yerin yaratılışı ile su iye-
leri hakkındaki anlatılarda da karşımıza çıkmaktadır. 
Verbitskiy’in Altay Türklerinden derlediği yaratılışla 
ilgili anlatıda dünyanın balık üzerinde durduğundan 
ve dünyanın iki yanını destekleyen balıkların da var-
lığından bahsedilmektedir (Ögel, 2010: 433-434). Ya-
kut Türklerine göre Baykal Gölü’nün derinliklerinde 
büyük bir balık yaşar ve bu balığa da Arağıt Balığı 
denirmiş. Yakutlara göre doğudan doğan güneş, dün-
ya üzerinde dönerek Baykal Gölü’nün içinde batarak 
kayboluyor ve ertesi gün yine çıkıyordu. Onlara göre 
Baykal Gölü’nün dibi, dünyanın tabanı ve kıyıları da 
dünyanın kenarları idi. Güney Sibirya’da dünyanın 
altında 40 boynuzlu bir öküz ile Kiro-Balak adlı büyük 
bir balığın yaşadığına inanılır. Bunlar zaman zaman 
yeryüzünde yaşayan insanlardan kurban olarak çocuk 
isterlerdi. Yakut Türklerine göre Doydu-Balıga denen 
bu dünya balığının ağzı, gırtlağının altında ve gözü 
de ensesinde idi. Yakutlar aynı balığa Ölüg-Balıga, 
yani “Ölüm Balığı” veyahut da “Ölüm yeri balığı” da 
derlerdi. Yine Yakut efsanelerine göre bu balığın bel-
kemiği tersine çevrilmişti (Ögel, 2010: 439-440). Mitik 
bir mahiyet arz eden dünyayı balığın taşıdığına yöne-
lik inanışın dışında, Türk folklorunda balık etrafında 
gelişen birçok inanış ve uygulama da karşımıza çık-
maktadır. Şanlıurfa Balıklı Göl örneğinde görüldüğü 
gibi balıkların kutsal bir niteliğe sahip oldukları, halk 
hekimliği uygulamalarında kullanıldıkları görülmek-
tedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Akçiçek;Canyurt, 1993: 
1-12; Aras, 1984: 21-23; Aça, 2016; 459-463.

Sözlü kültürden derlenen bu anlatının 
bir başka varyantına literatürde de rastlan-
maktadır. Derlendiği yöre ve kaynak kişisi 
hakkında bir kayıt bulunmayan anlatı şu şe-
kildedir: 

“Hazret-i İbrahim’in ateş tarafından ya-
kılmamasına çok içerleyen Nemrut, tebaa-
sına ‘Ben İbrahim’in Tanrısını öldüreceğim’ 
der. İşin tahakkuku için dört tane kartal av-
latır. Bunları günlerce aç bıraktırır. Sonra bir 
sığır kestirerek karkasının karın boşluğuna 
yayını okunu alarak oturur. Karkasın dört 
köşesine dört kartalı bağlatır. Eti yemek için 
kartallar çokça yükselirler. Ve yukarılarda 
sandığı Tanrıya doğru oku fırlatır. Okun 
kanlı olarak geri döndüğünü gören Nem-
rut ‘Başardım’ diyerek sevinir. Meğerse oka 
karşı bir balık tutturulmuşmuş. Bunun üze-
rine balık çok üzülerek der ki ‘Yarabbi en 
hakir mahlûkun ben mi idim ki Nemrut’un 
okuna karşı beni layık gördünüz?’ Cevap 
olarak denilir ki ‘Lütuf olarak sizin nevinize 
kıyamete dek bıçak vurulmadan yenilmeği 
mubah kıldım’. Ve o gün bugündür balıkla-
ra bıçak vurulmadan yeniliyormuş” (Aras, 
1984: 22).

Sözlü kültürden derlenen metin ile lite-
ratürde yer alan metine karşılaştırmalı bir 
şekilde baktığımızda temel karakter, temel 
karakterin harekete geçiş nedeni, temel ka-
raktere yardımcı olan kişi ya da kişiler, göğe 
yükselmeye yardımcı olan kartalların temi-
ni, balığın Allah’a hitap şekli ve balığın türü 
noktasında farklılıklar göze çarpmaktadır.

Sözlü kültürden derlenen metinde te-
mel karakter açısından Allah ile Firavun ön 



6

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

plana çıkarılmaktadır. Metinde Firavun’un 

harekete geçiş nedeni, Allah’ı öldürerek 

yerine geçmek olarak kısaca izah edilir. Fi-

ravun, kartalın üzerinde gökyüzüne çıkar-

ken yanında bir adam bulunur. Kartalların 

nasıl temin edildiği noktasında bir bilgiye 

yer verilmez. Allah’ı Firavun’un okundan 

koruyan kalkan balığıdır. Kalkan balığının 

Allah’a hitabında bir şaşkınlık ve tevazu 

mevcuttur. 

Literatürde yer alan metinde ise temel 

karakter olarak Allah ile Nemrut ön plana 

çıkarılmaktadır. Nemrut’un harekete geçiş 

nedeni, Hazret-i İbrahim’in ateş tarafından 

yakılmamasına çok içerleyerek Allah’ı öl-

dürmeye karar vermesi olarak açıklanır. 

Nemrut, gökyüzüne çıkmasına yardım ede-

cek kartalları avlama ve sığır kestirme hu-

susunda yardımcılara başvurur, gökyüzü-

ne çıkarken yanına yardımcı almaz. Allah’ı 

Nemrut’un okundan koruyan balığın türü 

noktasında bir bilgi bulunmayan metinde, 

balığın Allah’a hitabında bir serzeniş mev-

cuttur. 

Doğu Karadeniz Yöresi sahilinde yer 

alan yerleşim birimleri ağırlıklı olarak ba-

lıkçılık odaklı bir ekonomik yapıya sahiptir. 

Bu ekonomik yapı doğrudan yöre insanının 

kültürüne de etki etmiştir. Bu bağlamda 

yörede balık ve balıkçılık kültürüyle ilgili 

çeşitli halk inanış ve uygulamaları ortaya 

çıkmıştır.5 

5 Bu bağlamda Giresun ve Trabzon balıkçılıklarının 
meslek folkloru üzerine yapılan bir çalışma için bkz. 
Aça, 2016.

Çalışmamızda konu edinilen etiyolojik 

anlatı bağlamında, balığa ölmeden bıçak 

vurulmasının günah olduğuna dönük bir 

inanış, yörede yoğun bir şekilde karşımıza 

çıkmaktadır. Trabzon’da balığa ölmeden bı-

çak vurulması ve bu balıkların yenilmesi ne-

ticesinde insanın başına bir bela geleceğine 

inanılmaktadır (KK-1, KK-3, KK-4). Bu ina-

nışı bilen ve uygulayan birçok kişi yukarı-

da sunulan etiyolojik anlatıdan habersizdir. 

Ancak bu anlatı bağlamında ortaya çıktığı 

açık olan inanışı canlı bir şekilde yaşatmak-

tadır.

Bu inanışa Giresun’un sahil kesimlerin-

de de tesadüf edilmektedir. Bir kişinin canlı 

iken kesilmiş bir balığı yemesi halinde aile-

sindeki kadınlardan birinin mutlaka sakat 

bir çocuk doğuracağına inanılmaktadır. Bu 

sebeple yörede balığın başının kesilmeden 

önce ölmüş olmasına dikkat edilmektedir 

(Aça, 2016: 430). 

Balık dışındaki diğer hayvanlara bu 

bağlamda baktığımızda kendi kendilerine 

öldükleri takdirde murdar sayıldıkları ve 

etlerinin yenmediği bilinen bir gerçektir.6 

Balıkta ise tam tersi bir yapı karşımıza çık-

maktadır. Bu durum, etiyolojik anlatıların 

unutulsalar dahi halk inanış ve uygulama-

larında canlılığını devam ettirdiğini göster-

mesi açısından önemli bir örnektir.

6 Hayvanların etinin yenmediği durumlarla ilgili ge-
liştirilen halk inanış ve uygulamaları noktasında bkz. 
Olgunsoy, 2007: 210.
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Trabzon’da balığa ölmeden bıçak vur-

manın hoş karşılandığı tek bir örnek mev-

cuttur. Palamut avına çıkan teknelerde ilk 

tutulan balığın canlıyken başı kesilir ve kanı 

tekneye sürülür. Bu sayede teknenin o yıl iyi 

bir avcılık yapacağına ve çok fazla balık tu-

tacağına inanılır (KK-5). Yörede bereketi art-

tırmaya yönelik bu uygulama dışında balığa 

ölmeden bıçak vurulduğu görülmez.

SONUÇ

Giresun ili Şebinkarahisar ilçesi Toklu-

ağıl köyünden derlenen etiyolojik anlatıya 

tür bağlamında baktığımızda zaman ve yer 

açısından mitik özellikler gösterdiğini söyle-

yebilmekteyiz. Anlatıya inanma, kabul ediş 

tavrı ve temel karakter açılarından baktığı-

mızda ise efsane türüyle benzeşen yönleri 

olduğu görülmektedir. Yüzeysel bir bakışla 

etiyolojik efsane şeklinde değerlendirilebi-

lecek bu anlatının mitik bir mahiyet de arz 

ettiği açıkça söylenebilir.

Balığa neden ölmeden bıçak vurulma-

dığına yönelik inanışın kökenini açıklama 

gayesi güden bu anlatı, günümüz halk ina-

nış ve uygulamalarında canlılığını devam 

ettirmektedir. Sadece bereketi arttırmaya 

yönelik olarak balığa bıçak vurduğu ve ka-

nını akıttığı görülen yöre insanı, diğer hal-

lerde ölmeden balığa bıçak vurmanın günah 

olduğuna ve vurulduğu takdirde başlarına 

bir bela geleceğine inanmaktadır. 

Giresun ve Trabzon’da canlılığını de-

vam ettirdiği açık olan bu inanış, bir tabu-

nun kaynağını oluşturmuştur. Bu durum, 

balığa ölmeden bıçak vurulduğu takdirde 

kişinin ailesinden bir kadının sakat bir ço-

cuk doğuracağına yönelik düşüncede de 

yansımasını bulmuştur. Kaynak kişilerimiz 

içerisinde çalışmamızda temel alınan ve Al-

lah ile Firavun arasında geçen bir hadiseyi 

konu edinen anlatıyı, aktaran şahıs dışın-

da bilen yoktur. Ancak yöre insanı anlatıyı 

bilmemesine ya da unutmasına rağmen, bu 

anlatı çerçevesinde ortaya çıktığı açık olan 

inanışı canlı bir şekilde belleğinde yaşat-

maktadır.

KAYNAKÇA

Yazılı Kaynaklar
AÇA, Mehmet vd. (2008). “Anonim Halk 

Edebiyatı”. Türk Halk Edebiyatı El 
Kitabı. Ankara. s. 125-184.

AÇA, Mustafa. (2016). Denizin Çocukları 
Giresun ve Trabzon Balıkçılarının Meslek 
Folkloru. Saarbrücken/Almanya.

AKÇİÇEK, Eren; CANYURT, Mehmet 
Ali. (1993). “Anadolu’da Balık İle 
İlgili İnançlar ve Halk Hekimliği 
Uygulamaları”. Doğu Anadolu Bölgesi I. 
Su Ürünleri Sempozyumu. Erzurum. 23-
25 Haziran. s. 1-12.

ARAS, M. Sıtkı. (1984). “Balık ve 
Folklorumuzdaki Yeri”. Türk Folkloru, S. 
61, s. 21-23.

BASCOM, William R. (2003). “Folklorun 
Biçimleri: Nesir Anlatılar”. 
Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar, 
Ankara, s. 468-505.

BORATAV, Pertev Naili. (2014). 100 Soruda 
Türk Halk Edebiyatı. Ankara.

ELIADE, Mircea. (1993). Mitlerin Özellikleri. 
İstanbul.



8

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

HOOKE, Samuel Henry. (2002). Ortadoğu 
Mitolojisi Mezopotamya-Mısır-Filistin-
Hitit-Musevi-Hıristiyan Mitosları. 
Ankara.

MALINOWSKI, Bronislaw. (1998). İlkel 
Toplum. Çev: Hüseyin Portakal. Ankara.

OLGUNSOY, Berna. (2007). Balıkesir 
Yöresinden Derlenmiş Bitki ve 
Hayvanlarla İlgili İnanış ve Uygulamalar 
Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü. Balıkesir, 
Türkiye.

ÖGEL, Bahaeddin. (2010). Türk Mitolojisi 1. 
Ankara.

ÖZDEMİR, Hasan. (1986). “Etiyolojik Türk 
Halk Efsaneleri”. III. Milletlerarası Türk 
Folklor Kongresi Bildirileri II. Cilt, s. 305-
310.

SAKAOĞLU, Saim. (2009). Efsane 
Araştırmaları. Konya.

Sözlü Kaynaklar
KK-1: Ali Küçük, 1963, Giresun/Çarşıbaşı 

İlçesi, Balıkçı, Ortaokul Mezunu 
(Görüşme: 09.10.2016).

KK-2: Hasan Özdemir, 1930, Giresun/
Şebinkarahisar İlçesi/Tokluağıl Köyü, 
Çiftçi, Okuryazar (Görüşme: 10.08.2009).

KK-3: Hüsnüye Küçük, 1952, Trabzon/
Çarşıbaşı İlçesi, Ev Hanımı, Okuryazar 
(Görüşme: 09.10.2016).

KK-4: Muhammer Küçük, 1948, Trabzon/
Çarşıbaşı İlçesi, Emekli (Balıkçı), İlkokul 
Mezunu (Görüşme: 09.10.2016).

KK-5: Yılmaz Terzi, 1944, Trabzon/Çarşıbaşı 
İlçesi, Emekli (Balıkçı), Ortaokul Terk 
(Görüşme: 09.10.2016).



2016 / Yıl: 6 Sayı: 12

9

EKlER

 

Kaynak Ki imiz Hasan Özdemir 
Kaynak Kişimiz Hasan Özdemir

 

 

Kaynak Ki imiz Hasan Özdemir’le Birlikte 

Kaynak Kişimiz Hasan Özdemir’le Birlikte

 

Hasan Özdemir’in Klçkaya Baraj’nda Balkçlk Yapt  Teknesi 

Hasan Özdemir’in Kılıçkaya Barajı’nda Balıkçılık Yaptığı Teknesi



Elazığ-Karakoçan-

Üçbudak (Delikan) 

Köyü-Cemal Abdal 

Ocağı*





12

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ



13

OSMANLI ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA GİRİT/

KANDİYE’DE HORASANLI ALİ BABA TEKKESİ

HORASANLI ALİ BABA LODGE IN CRETE/KANDİYE IN 
THE LIGHT OF OTTOMAN ARCHIVE

Fahri MADEN1

ÖZ

XIII. asırda Anadolu topraklarında ku-

rulan Bektaşilik, Girit’te görülen ilk tari-

katlardan birisidir. Bektaşilik Girit’in fethi 

sırasında orduda bulunan Bektaşi Şeyhi 

Horasanizâde Derviş Ali Dede tarafın-

dan adaya getirilmiştir. Horasanlı Tekkesi 

post-nişinlerinden Derviş Ali Baba (1810-

1926)’nın faaliyetleri ile Bektaşilik Girit’te 

gelişme kaydetmiş ve yaygınlaşmıştır. 

1826’da Yeniçeri Ocağı ile birlikte Bektaşi-

lik de yasaklanmış, hadiseden Girit Bektaşi 

tekkeleri de etkilenmiştir. Ancak Sultan II. 

Mahmut döneminin sonlarından itibaren 

Bektaşilik üzerindeki yasakçı politikanın 

yumuşaması diğer bölgelerde olduğu gibi 

Girit’te de Bektaşiliğin yeniden canlanma-

sını sağlamıştır. Girit’te Bektaşilik Osmanlı 

Devleti’nin yıkılışına kadar varlığını devam 

ettirmiştir. Ancak adanın Türk idaresinden 

Makale geliş tarihi: 13.06.2016 • Makale kabul tarihi: 25.11.2016

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

çıkması ve Türkiye’den kopmasıyla yapılan 

nüfus mübadeleleri neticesinde Bektaşilik 

etkinliğini tamamen yitirmiştir. Bu çalışma-

da başta arşiv belgeleri olmak üzere eldeki 

kaynaklar ışığında Kandiye’de faaliyet gös-

teren Horasanlı Ali Baba Tekkesi ele alına-

caktır.

Anahtar Kelimeler: Girit, Bektaşilik, 

Horasanlı Ali Baba, Safvet İlhami Baba, Ca-

fer Sadık Bektaş Baba. 

ABSTRACT

Bektashism founded in Anatolia in the 

13th century was one of the first lodges seen 

in Crete. Bektashism was brought to the is-

land by Bektashi Sheikh Horasani-zâde Der-

vis Ali Dede who was in the army during 

the conquest of Crete. Bektashism has made 

progress in Crete and has become wide 

spread with Dervish Ali Baba (1810-1926)’s 

activities who is one of the post-nisin of 

Khorasan Lodge. Bektashism banned in 1826 

together with the Janissaries, Crete Bektashi 

lodges were also affected by the incident. 

However, the moderation in prohibitive 

politics over Bektashism that have seen since 
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the end of the period of Sultan Mahmud II 

revived Bektashism in also Crete as in other 

regions. Bektashism continued to exist until 

the collapse of the Ottoman Empire in Crete. 

But Bektashism completely lost its activity 

as a result of the population exchange held 

with the departing of the island from Turk-

ish administration and breaking away from 

Turkey. In this study, Horasanli Ali Baba 

Tekkesi, operating in Kandiye, will be dealt 

with in the light of resources at hand, espe-

cially with the archive documents.

Keywords: Crete, Bektashism, Horasan-

li Ali Baba, Safvet İlhami Baba, Cafer Sadık 

Bektas Baba.

GİRİŞ: GİRİT’E BEKTAŞİLİĞİN 

GELİŞİ VE İLK TEKKE

Bektaşilğin Girit’e gelişi adanın fethine 

kadar geri gitmektedir. Adanın fethi sıra-

sında orduyla birlikte kuşatmaya katılan ve 

sonrasında adaya yerleşen dervişler Girit’te 

İslamiyet’i yaymışlardır (Kara, 2008: 78). 

Kuşatmaya Emir Sultan, Hacı Bayram Veli 

ve Abdülkadir Geylani dervişleri (Ustaza-

de Yunus Bey, 2011: 314) ile birlikte katılan 

Bektaşiler adanın fethinin ardından adaya 

yerleşerek tarikatı burada temsil edip yay-

mışlardır. Bektaşilerin adadaki faaliyetle-

rinin oldukça kapsamlı olduğu tespit edil-

mektedir. Ayrıca zaman içerisinde adada 

Türk nüfusu iskân edildiği sırada pek çok 

Bektaşi dervişi Hanya, Kandiye ve Resmo 

gibi yerleşim birimlerine göç etmişlerdir. 

Böylece kısa zaman içerisinde Girit adası-

nın dört bir yanında Bektaşi tekkeleri faa-

liyete geçirilmiş, Bektaşilik adanın en faal 

tarikatlarından biri haline gelmiştir. Bekta-

şiler hoşgörü ve uzlaşma kültürünü temsil 

ettiklerinden adada diğer dinlerden İslam’a 

geçişleri de kolaylaştırıp hızlandırmışlardır 

(Kara, 2008: 79). 

Osmanlı kara ordusunun çekirdeği-

ni meydana getiren Yeniçeriler kendilerini 

Hacı Bektaş Veli’nin manevi hamiliğinde ve 

himayesinde olduklarını kabul etmişlerdir. 

XVI. yüzyılın sonlarında bir Bektaşi babası 

Miralay rütbesi ve sekiz dervişiyle Yeniçeri 

Ocağı’nın 99. Orta’sına alınmış (Esad Efen-

di, 1243: 203), böylece iki müessese arasın-

daki ilişkiler resmi bir hüviyet kazanmıştır. 

Bu dervişler gece gündüz devletin saadeti 

ve Yeniçerilerin zafer kazanmaları için dua 

etmenin yanı sıra (Hammer, 1329: 201), sa-

vaşlarda bir kafile ile orduya katılır, Yeniçe-

rileri cesaretlendirip onlara manevi destekte 

bulunurlardı. Girit adasının fethinde on bin-

den fazla Yeniçeri askeri (Ziya; Rahmi, 1933: 

15) görev almış olup Bektaşi dervişleri de 

ordu içerisinde fethe katılmıştır. Fetih son-

rası adada Yeniçeri kışlası oluşturulmuş ve 

çok sayıda Yeniçeri adada ikamet ettirilmiş-

tir. XIX. yüzyılın başlarında adaya bir seya-

hat gerçekleştiren J. M. Tancoigne Girit’teki 

Türklerin hemen hepsinin Yeniçeri olduğu, 

sadece Hanya’da beş Yeniçeri alayının bu-

lunduğunu nakletmektedir. Ayrıca adanın 

Yeniçeriler tarafından idare edildiğini belirt-

mektedir (Tancoigne, 2003: 57-63). Bu itibar-

la Bektaşilik Girit adasında ilk olarak diğer 
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Osmanlı bölgelerinde de görüldüğü üzere 

Yeniçeriler kanalıyla temsil edilmiştir. 

Yirmi dört yıl süren Girit kuşatması 

sürecinde Osmanlı ordusuna katılmak için 

gönüllü birlikler toplanmıştır. Bu gönül-

lü birliklerden biri Hacıbektaş’taki Pirevi 

dervişleri tarafından oluşturulan “Bektaşi 

Dervişleri/Fukaraları Kafilesi”dir. Kafileyi 

o dönemde Hacı Bektaş Veli Tekkesi pos-

tunda oturan Dimetokalı Vahdeti Dede ha-

zırlamış, Horasanizâde Derviş Ali Dede’yi 

halifesi olarak kafilenin başına getirmiştir. 

Ayrıca Horasanizâde Derviş Ali Dede’ye 

gittiği yerlerde Bektaşi tekkesi açma, oralara 

mürşid ve baba tayin etme yetkisi vermiştir 

(Köprülü, 1980: 41-42). 

Horasanizâde Derviş Ali Dede, 20 Hazi-

ran 1645 tarihinde emrindeki Bektaşi kafilesi 

ile İstanbul’a Osmanlı ordusuna dâhil olarak 

Girit kuşatmasına katılmıştır. Verdiği vaaz 

ve öğütlerle gazilerin maneviyatını yüksel-

ten Horasanizâde Derviş Ali Dede kuşatma 

sırasındaki savaşlara da dâhil olmuştur (Us-

tazade Yunus Bey, 2011: 354; Köprülü, 1980: 

42-43). Bir gaza yoldaşı olarak Girit’n fethin-

de görev alan Horasanizâde Derviş Ali Dede 

kafiledeki Bektaşi dervişlerinin dörtte birini 

ordu kıtaları içerisinde dağıtmış, kalanları 

kendi maiyetinde bırakmıştır. 

Hanya ve Resmo kalelerinin fethinde 

büyük faydalar sağlayan Bektaşi dervişleri 

adanın tamamının fethine kadar ordudan 

ayrılmayıp muharebelere katılmışlar ve bir-

çoğu da şehit olmuştur. Maddi bir karşılık 

beklemeden hayatlarını feda eden ve Girit 

topraklarında şehit olan bu Bektaşi kafile-

sinden bazılarının mezarları kaybolmamış, 

isimleriyle bilinen birer ziyaretgâh olarak 

XIX. yüzyıla kadar muhafaza edilmiştir. 

Bunlardan Hanya muhasarasında şehit olan 

Gazi Mustafa ve Gazi Barbuş’un makamla-

rı Hanya kalesinin yirmi dakika güneyin-

de; Suda muhasarasında şehit edilen Gazi 

Cafer’in makamı Suda’nın kale kapısının 

yanı başında idi. Bu üç Bektaşi dervişi şe-

hit kardeş olup Avlonya kasabasındandı-

lar. Yine Resmo muhasarasında şehit olan 

Hazret-i Evliya (Ali Evliya)’nın mezarı Res-

mo kalesinin yirmi dakika güneydoğusun-

da, Kandiye muharebelerinde şehit düşen 

Emir Sultan’nın (Ali Emir) makamı Defni 

köyünün batısında bulunuyordu (Köprülü, 

1980: 46-47; Öz, 1997: 359). Bektaşi kafilesi-

nin alemdarı Derviş Ahmet ise 1674 yılının 

ilk aylarında vefat etmiştir. Derviş Ahmet 

savaşta sancaktarlık yapmanın dışında ordu 

efradına su dağıtma hizmetinde de bulun-

muştur. Bu sebeple Saka Ali Baba unvanını 

almış, zamanla ziyaretgâh olan mezarı da o 

unvan ile anılır ve bilinir olmuştur. Rivaye-

te göre Derviş Ahmet gürbüz bir kahraman 

olup gayet gür bir sese sahipti. Bu münase-

betle sakayı arkasın alıp ordu içerisinde do-

laşır, heybetli akisler ile “İbadullah! Sebilul-

lah! Selamullah alâ ruhü’l-Hüseyin! Lanetul-

lah alâ katilü’l-Hüseyin!” naralarını herkese 

işittirirdi (Köprülü, 1980: 50). Saka Baba’nın 

türbesi Horasanlı Tekkesi yakınında bu-

lunuyordu. Mezar taşı kitabesinde şunlar 

yazılıydı: “Yâ hû, Derviş Ahmed Horasanî 

Baba’nın Kandiye fethinde alemdârı iken 

eyleyip sıdk u kerâmetle gazâl, aldı gülzâr-ı 
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cinânı mesken sene 1085” (Köprülü, 1980: 
50). 

Girit adasında ilk Bektaşi tekkesi 
Horasanizâde Derviş Ali Dede tarafından 
adanın kuşatılması sırasında Osmanlı or-
dusunun karargâh kurduğu Pedye kazası 
yakınlarındaki Voni köyünde kurulmuştur 
(BOA, EV.MKT, 1776/298). O dönemde ma-
mur bir köy olan Voni’de geçici bir tekke 
kuran Horasanizâde Derviş Ali Dede 3 Ni-
san 1647 tarihinde Bektaşi tarikatının ayinini 
icra etmeye başlamıştır. Voni, Horasanizâde 
Derviş Ali Dede’nin faaliyetleri münase-
betiyle zaman içerisinde “Dedeler Köyü” 
adıyla anılmaya başlamıştır. Bir sene kadar 
bu tekkede kalan Horasanizâde Derviş Ali 
Dede ordunun Kandiye üzerine hareke-
te geçmesinin ardından buradan ayrılarak 
Kandiye muhasarasına katılmıştır. Her ne 
kadar geçici olarak kurulmuşsa da Voni 
(Dedeler) Köyü Tekkesi büsbütün tahliye 
edilip terk edilmemiştir. Orada birkaç der-
viş bırakılıp tekke açık tutulmuştur. Ayrıca 
ilerleyen süreçte Voni (Dedeler) Köyü mu-
kataası Horasanlı Tekkesi’ne temlik edilmiş, 
bu sayede uzun yıllar köyün gelirlerinden 
istifade edilmiştir (Köprülü, 1980: 43-44). 
Arşiv kayıtlarında Sultan Mehmet Hân’ın 
Kandiye sancağına tabi Petye nahiyesindeki 
Voni köyünü Kandiye kalesi dışındaki Şeyh 
Ali Efendi’nin Bektaşi tekkesine vakf eyle-
diği ifade edilmektedir (VGMA, Defter nr. 
2827, s.23; VGMA, Defter nr. 4912, s.4). Yine 
arşiv kayıtlarında Voni köyünün 1650 tarih-
li vakfiyede Horasanoğlu Tekkesi’ne bağlı 
bulunduğu görülmektedir (BOA, EV.MKT, 

147/6; BOA, EV.MKT, 1776/298). 

1. Horasanlı Ali Baba Tekkesi

Bektaşilik Girit’te merkez olarak ken-

dine Kandiye’yi seçmiş, zamanla şehrin en 

yaygın tarikatı haline gelmiştir (Kara, 2008: 

40, 79). Girit’in fethinde ordunun başın-

da bulunan Serdar-ı Ekrem Gazi Hüseyin 

Paşa, Horasanizâde Derviş Ali Dede adına 

Kandiye’nin fethinin ardından Kandiye ya-

kınlarında “Horasanlı” diye meşhur olan 

büyük bir tekke yaptırmıştır. Tekkenin bü-

tün giderleri de kendisi tarafından karşılan-

mıştır. Gazi Hüseyin Paşa Kandiye karşısın-

daki Yenikale (İnadiye) kalesinin inşaatıyla 

meşgul olduğu esnada bu kalenin ilk taşını 

koyan Horasanizâde Derviş Ali Dede’ye bir 

tekke yapıp kendisine teberru etmek iste-

diğini bildirmiş, tekke için yer göstermesi 

talebinde bulunmuştur. Bu teklif üzerine 

Horasanizâde Derviş Ali Dede kalenin yer 

aldığı tepenin kuzeyindeki akarsuyun yanı 

başında bir yer göstermiş ve orada tekkenin 

inşaatına başlanmıştır. Böylece muazzam 

bir müessese olarak meydana getirilmiş 

olan Horasanlı Tekkesi 1650 yılı Ramazan 

(Eylül) ayının sonlarında açılmış ve postuna 

Horasanizâde Derviş Ali Dede oturmuştur 

(Ustazade Yunus Bey, 2011: 354). 

Horasanlı Tekkesi, Gazi Hüseyin 

Paşa’nın “hayrâtı” olduğu için bazı kayıt-

larda “Hüseyin Paşa Tekkesi” olarak da 

geçmektedir. Bazı kayıtlarda ise adı “Kemer 

Tekkesi”dir (Ustazade Yunus Bey, 2011: 354; 

Köprülü, 1980: 47-49; Şimşek, 2007: 219). 

Tekkenin ismi arşiv kayıtlarında “Kandiye 

kalesi kurbunda Horasanoğlu nâm-ı diğer 



2016 / Yıl: 6 Sayı: 12

17

Bektaşiler tekyesi” şeklinde geçmektedir 

(VGMA, Defter nr. 231, s.72; VGMA, Defter 

nr. 234, s.446; VGMA, Defter nr. 260, s.228; 

BOA, C.EV, 656/33051). 

Horasanlı Tekkesi gösterişli bir şenlikle 

açılmış, fethe katılan Bektaşi kafilesinden 

yirmi otuz derviş tekkeye alınıp burada ika-

met edenlere ve misafir olacaklara hizmet 

için görevlendirilmiştir. Keza ordunun hare-

ket üssünün de tekkeye yakın olması gelen 

gidenin çok olmasına ve ortamın canlılığına 

sebep olmaktaydı. Ayrıca tekkeye vakfedi-

len etraftaki tarla ve bahçeler ekilip biçilme-

ye başlanmıştır (Köprülü, 1980: 48). 

Horasanlı Tekkesi, Gazi Hüseyin 

Paşa’nın girişimleriyle inşa edilip faaliyet-

lerine başladıktan hemen sonra tekkede bir 

de vakıf tesis edilmiştir. Haziran 1650 tarihli 

vakfiyenin altında şahit olarak Vezir Hasan, 

Vezir Kenan Paşa, Vezir Süleyman Paşa, 

Serdar-ı Sefer-i Girit Vezir Hüseyin Paşa, 

Hanya Defterdarı ve Girit Adası Muharriri 

Sofu Mehmet Paşa ve Ordu-yı Hümayun 

Kadısı Ramazan Efendi’nin isimleri vardır. 

Vakfiye tertip edildikten sonra İstanbul’a 

bildirilmiş, Osmanlı merkezi yönetiminin 

tasdikiyle resmiyet kazanmıştır. Vakfiyenin 

muhtevası “Fukara-yı Bektaşiye Kafilesi”nin 

Osmanlı ordusuna olan hizmetleriyle Voni 

köyünün vakfa ait olduğu ve diğer bir takım 

şartlardan ibarettir. Voni köyünde Kandiye 

sancağında ve nâhiyesinde 121,5 dönüm tar-

la, 2 bağ ve 3,5 dönüm bağçenin Horasanlı 

Tekkesi’ne ait olduğu muhtelif arşiv kayıtla-

rında ifade edilmektedir (VGMA, Defter nr. 

234, s.446; BOA, C.EV, 656/33051). Ayrıca 

Sultan IV. Mehmet’in bu tekkeye bazı gelirler 

vakfettiği tespit edilmiştir (BOA, EV.MKT.

CHT, 147/6; BOA, EV.MKT, 1159/46; Us-

tazade Yunus Bey, 2011: 314, 354; Köprülü, 

1980: 164-165; Şimşek, 2014: 32). Zamanla 

vakfa Kandiye Hünkâr Camii mahallesi ve 

Balta Ahmet Ağa Camii mahallesinde kira 

geliri getiren konak ve evler ile çevre kaza-

larda çeşitli tarla ve bahçeler ilave edilmiştir 

(VGMA, Defter nr. 2803, s.64; VGMA, Defter 

nr. 5178, s. 59-60, 68, 73, 232, 243-244, 259, 

260, 267-268). Vakfın 1650 yılında 66.690 

akçe geliri bulunmaktaydı. 28 Nisan 1652 

tarihinde bu gelirin 20.000 akçesi vakıf için 

ayrılmış, geri kalan kısmının hazine tarafın-

dan zapt olunması emredilmiştir (BOA, TD, 

nr. 820, s.113; Gülsoy, 2004: 259). 

Bektaşiliğin Girit’teki en mühim ocağı 

olan Horasanlı Tekkesi tarikatın adada yay-

gınlaşmasında büyük hizmetler görmüştür. 

Adadaki diğer Bektaşi tekkeleri Horasanlı 

Tekkesi’nin ihyasından sonra bu tekkenin 

katkılarıyla meydana gelmiştir. Ayrıca bu 

tekke kısa zamanda gelişme kaydedip şöh-

reti her tarafa yayılmıştır. Seyahate çıkan 

dervişlerin uğrak yeri haline gelen Hora-

sanlı Tekkesi dolayısıyla Girit adası Bektaşi 

dervişleri arasında “Küçük Horasan” adıyla 

anılır olmuştur (Köprülü, 1980: 47). 

Ustazâde Yunus Bey’e göre Horasan-

lı Tekkesi kurulduğu 1650 yılından 1924’e 

kadar üç dönem geçirmiştir. Bu süreçte tek-

ke iki defa tamamen harap hale gelmiş, her 

defasında yeniden inşa edilerek önceki gibi 

canlı bir müesseseye dönüşmüştür. Sözü 

edilen üç dönemin ilki Horasanizâde Derviş 



18

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Ali Dede (1650-1710), ikincisi Horasanizâde 

Şeyh Mehmet (1711-1810) ve üçüncüsü 

Horasanî Derviş Ali Baba (1811-1926) dö-

nemleridir (Köprülü, 1980: 47-48). Bu tarih-

ler arasında başka post-nişinler de tekkede 

görev almıştır. Ancak daha çok adı geçen 

kişilerin etkisi söz konusudur. 

2. Horasanlı Ali Baba Tekkesi’nde 

Birinci Dönem

Girit’e Bektaşiliği getiren Horasanizâde 

Derviş Ali Dede, o dönemde Kırşehir’de 

müftülük yapan ve Türkmen aşiretlerine 

mensup Horasanlı Mehmet Hüdâbende’nin 

büyük oğludur. İlk eğitimini babasından al-

dıktan sonra İstanbul’a giden Horasanizâde 

Derviş Ali Dede, sınavla girdiği Süleyma-

niye Darülhadis’inden icazet almıştır. Ar-

dından memleketine dönmüş, maneviyata 

meyli sebebiyle “babasının tarikatına” gir-

mek için Sulucakarahöyük’e, Hacı Bektaş 

Veli Tekkesi’ne gidip Bektaşiliğe intisap et-

miş, kendi arzusuyla dünya nimetlerini terk 

edip hem zahiri ilimleri hem de Batıni ilim-

leri öğrenip eğitimini tamamlamıştır (Usta-

zade Yunus Bey, 2011: 354; Köprülü, 1980: 

40-41; Öz, 1997: 358-359). 

Girit’in fethinde görev alan Horasanizâde 

Derviş Ali Dede, Osmanlı ordusunun her 

bir neferinin sevgi ve muhabbetini kazan-

makla birlikte adanın fatihleri Gazi Hüseyin 

Paşa ve Köprülü Fazıl Ahmet Paşa tarafın-

dan da hürmet edilen bir zattır. O kadar ki 

Gazi Hüseyin Paşa Horasanizâde Derviş 

Ali Dede’ye intisap etmiş, sohbetlerine ka-

tılmış ve onu gittiği yerlere beraberinde gö-

türmüştür. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’nın 

da Horasanizâde Derviş Ali Dede’ye ilgi-

si ve saygısı vardı. Nitekim Ahmet Paşa 

Kandiye’den ayrılırken bizzat Horasanlı 

Tekkesi’ne gitmiş, ayrılış vaktine kadar tek-

kede kalıp Horasanizâde Derviş Ali Dede ile 

sohbet ettikten sonra duasını alıp onunla ve-

dalaşmıştır. Bu sırada yirmiden fazla derviş 

teber, tac ve hırkalarını giyinmiş vaziyette 

ve derecelerine göre sıralanıp saf bağlaya-

rak ihtiram içerisinde izzet ve ikramda bu-

lunmuşlardır (Köprülü, 1980: 44-45). 

Horasanizâde Derviş Ali Dede, Horasan-

lı Tekkesi’nde yirmi iki yıl mürşitlik yapmış, 

kendisine başvuranların dertlerini ve sırları-

nı sabırla dinlemiştir. Geride pek çok dervi-

şanın yanı sıra Kur’an-ı Kerim ve İslam dini 

üzerine telif ve tercüme eserler bırakmıştır 

(Ustazade Yunus Bey, 2011: 354). Horasanlı 

Tekkesi’nde beraberinde küçük biraderi Ha-

san Dede ile onun iki kölesi ve iki cariyesi 

ikamet etmiştir. Nitekim 1671 yılının orta-

larına kadar mürşitlik yapan Horosanizâde 

Derviş Ali Dede bu tarihte görevi küçük 

biraderi Hasan Dede’ye bırakarak kendisi 

inzivaya çekilmiş ve aynı yıl içerisinde ve-

fat etmiştir. Köprülü’ye göre mezar taşında 

yazan vefat tarihi (1083/1672) yanlıştır. Zira 

mezar taşı türbenin inşası sırasında yapılmış 

olduğundan tarihi yanlış atılmıştır (Köprü-

lü, 1980: 49-50). 

Horasanizâde Derviş Ali Dede, mu-

hipler arasında “Horasanlı Sultan” unva-

nıyla yâd edilmiştir (Köprülü, 1980: 53). 

“Ulum-ı zahire ve batınada bir imam-ı 

hümam ve bir mürşid-i vâcibü’l-ihtiram 
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olan” Horasanizâde Derviş Ali Dede’nin 

Kur’anü’l-Kur’ân, Hadayikü’l-Mecma‘ ve’t-

Tevhid, Kemalât-ı Muhammediye, Fezâ’il-i 

E’imme adlı eserleri ile Muhyiddin-i 

Arabi’nin Füsus’una tâlikatı bulunmakta-

dır. Doğum tarihi tespit edilemeyen Hora-

sanlı Ali Dede 1671 yılında vefat etmiştir. 

Cenazesi Kandiye’nin 3,5 km güneyinde 

bulunan Horasanlı Tekkesi’nin bahçesine 

defnedilmiştir (Köprülü, 1980: 41; Öz, 1997: 

358-359). Türbesinin kapısı üzerindeki kita-

bede, “Ulum-ı zâhirede bir imam-ı hümâm 

ve fünun-ı bâtınada bir mürşid-i âlî makâm 

Kırşehirli Horâsânizâde Mevlânâ Derviş Ali 

Dede hazretlerinin inzivâgâh-ı mukaddes-

leridir. Girid’e teşrifleri 1055, dergâhı tesis-

leri 1060, Hakkâ yürümeleri 1082” ifadeleri 

bulunmaktaydı. Mezar taşı kitabesinde ise, 

“Hüve’l-bâkî bekâya azn edip dâr-ı fenâdan/

bu dünyayı koyup çün eyledi rihlet/o Fahr-i 

Kâinât’ın hürmetiçün/günahı afv ola ruhu-

na rahmet/Horasan erenlerinden merhum 

ve mağfur el-muhtâc ilâ rahmet-i rabbihi’l-

gafur Ali Baba ruhuna el-Fâtiha 1083” ifade-

leri yer alıyordu (Köprülü, 1980: 70). 

XVII. yüzyılın ikinci yarısında Horasan-

lı Tekkesi’ni ziyaret eden Evliya Çelebi ada-

ya Bektaşilerin gelişi ve Horasanlı Tekkesi 

hakkında bilgiler vermektedir. Evliya’ya 

göre de Girit’e Bektaşiliği Horosanî Ali Baba 

getirmiş ve Kandiye’de kendi adıyla anılan 

ilk tekkeyi kurmuştur. Kandiye kalesi yakı-

nındaki bu tekke Şehit Deli Hüseyin Paşa 

tarafından yaptırılmıştır. Adı geçen tarih-

te burada 80 kadar yalın ayak başı çıplak, 

fakr u faka sahibi, abdalân Bektaşi dervişi 

bulunmaktadır. Ayrıca tekke bu derviş-

lerce bağ ve bahçelerle süslenip misafirler 

için nezih bir ortama dönüştürülmüştür. 

Aynı zamanda bir mesire yeri olan buradan 

Kandiye’yi seyretmek mümkündür (Evliya 

Çelebi, 2003: 179). Evliya bu tekkeden, “ev-

vela cümleden evvel bina olunan kale hari-

cinde Deli Hüseyin Paşa’nın Horasanoğlu 

mesiregah tekyesidir kim hankah-ı âl-i abâ-

yı Bektaşîyan asitanesidir…” şeklinde söz 

etmektedir (Evliya Çelebi, 2003: 229). 1669 

tarihinde tekkeyi ziyaret eden Evliya, tek-

kenin kurucusu Horasanizâde Derviş Ali 

Dede ile de görüşmüş olmalıdır. Zira Bektaşi 

dervişleriyle Hacı Bektaş Veli Tekkesi’nden 

hareket ederek Girit’in fethine iştirak eden 

Horasanizâde Derviş Ali Dede bu tarihte 

hayattadır.

Horasanlı Tekkesi’nin ikinci mürşidi 

Horasanizâde Hasan Dede posta geçer geç-

mez dünya işleriyle alakasını kesmiş, yalnız 

Bektaşiliğin icra-yı erkânıyla ve tekkenin 

mamur hale getirilmesiyle meşgul olmuş-

tur. Posta geçtiği yıl ilk iş olarak uzak bir 

köydeki mülkünü satıp tekkeye yakın bir 

arazi alıp vakfetmiştir. Ayrıca Mehmet is-

mindeki Macar kölesini, Fatma ismindeki 

Rus cariyesini ve İbrahim ismindeki Rus kö-

lesini tekkeye hasretmiştir. İki buçuk yıldan 

fazla post-nişinlik yapan Horasanizâde Ha-

san Dede 1675 yılının ilk aylarında vefat et-

miştir. Geride Gülboy isminde Gürcü bir ca-

riyeden doğma Mehmet isminde küçük bir 

evlat bırakmıştır. Adı geçen çocuk daha son-

ra tekkeye postnişin olup harap halde bulu-

nan Horasanlı Tekkesi’ni asli fonksiyonları 
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ile yeniden inşa ve ihya etmiştir (Köprülü, 

1980: 50). 

Bektaşi tekkelerine post-nişin atamaları 

Hacı Bektaş Veli Tekkesi tarafından yapılır, 

göreve ehil olan kişi seçilerek İstanbul’a bil-

dirilip atama beratı istenirdi. Horasanizâde 

Hasan Dede’nin oğlu Mehmet’in yaşının 

küçük olması münasebetiyle tekkeye 1700 

tarihinde Hacı Bektaş Veli Tekkesi tarafın-

dan Hacı Bektaş oğullarından (Çelebiler-

den) Mehmet Dede bin İvaz isimli zat gö-

revlendirilmiştir (Köprülü, 1890: 50-51). 11 

Eylül 1700 ve 2 Ekim 1701 tarihli arşiv kayıt-

larında Mehmet Dede bin İvaz’ın Horasanlı 

Tekkesi’nin başına geçişinin biraz uzadığı, 

bu sırada tekkenin Recep ve Şeyh Abdullah 

isimli şahıslar tarafından idare edildiği anla-

şılmaktadır. Bununla birlikte 1702 tarihli bir 

başka arşiv kaydında Horasanlı Tekkesi’nin 

Kandiye kalesi dışındaki İnadiye mahalle-

sinde Horasanoğlu Mehmet Dede ve Bekta-

şi Derviş Ali taraflarından tesis edildiği bil-

dirilmektedir (VGMA, Defter nr. 229, s.337; 

VGMA, Defter nr. 230, s.22; BOA, C.EV, 

191/9544). 

Mehmet Dede bin İvaz’ın postnişinli-

ği sonrası tekke bir süre boş kalmış, adeta 

kaderine terk edilmiş ve harap bir duruma 

gelmiştir. 14 Nisan 1710 tarihli bir mahke-

me kaydından hareketle o zamana kadar 

etrafına nur ve feyz saçan tekke binalarının 

birdenbire boş ve ıssız bir virane haline dö-

nüştüğü ifade edilmektedir. Hatta Hatice ve 

Saliha adlı iki kadın bu dönemde tekkeye 

uğramış, ancak tekkenin “tenha ve hali” bir 

yer olduğundan korkup Yenikale (İnadiye 

kalesi)’ye gitmeye karar verip yolda gider-

ken dört şaki karşılarına çıkmış, onları yaka-

layıp tekkeye götürüp geceleyin alıkoymuş-

lardır. Bu belge o tarihte tekkenin boş ve 

terk edilmiş olmakla birlikte harap ve virane 

bir vaziyette bulunduğunu göstermektedir. 

Bununla birlikte tekkenin bu harap duruma 

nasıl ve ne zaman geldiği açık değildir. O 

dönemde herhangi bir hadise veya deprem 

gibi doğal afet meydana gelmediğine bakı-

lırsa tekkenin bir ihmal ve bakımsızlık sebe-

biyle bu hale geldiği anlaşılmaktadır. Ayrıca 

tekkenin zaman zaman resmi makamların 

baskısına ve taarruzlarına maruz kaldığı bi-

linmektedir (Köprülü, 1980: 51). 

3. Horasanlı Ali Baba Tekkesi’nde 
İkinci Dönem

Horasanlı Tekkesi’nin ilk dönemi görül-

düğü üzere harap vaziyette sona ermiştir. 

Horasanizâde Hasan Dede’nin vefatı üze-

rine geride küçük yaşta evlat bırakması ve 

tekkenin adeta vekâleten yönetilip sahipsiz 

kalması bu duruma neden olmuştur. Ayrıca 

Horasanizâde Hasan Dede’nin küçük yaşta-

ki oğlu Mehmet, Hacı Bektaş Veli Tekkesi’ne 

gidip Bektaşi tarikatının gerektirdiği mane-

vi terbiyeyi almış, müritlik payesine erişmiş, 

ancak ondan sonra Kandiye’ye dönerek Ho-

rasanlı Tekkesi’ni yeniden ihya ile tarikatın 

icra-yı ayinine devam etmiştir (Köprülü, 

1980: 52). 

8 Kasım 1711 tarihinde berat-ı hüma-

yun ile mevcut şeyh azl edilerek yerine 

Horasanizâde Hasan Dede’nin oğlu Meh-
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met Baba post-nişin tayin edilmiştir. Bu be-

rat kaydında, “Medine-i Kandiye hâricinde 

İnâdiye nâm mahalde vâki Horasanioğlu eş-

Şeyh Mehmed nâm sahibü’l-hayrın fukara 

ve misâfirler için binâ eylediği zâviyesinde 

zâviyedâr olan…” ifadeleri yer almaktadır. 

Bu dönemde tekke genel bir tamirden geçi-

rilmiş, ilk kuruluşundaki büyüklüğü muha-

faza edilmiştir. Böylece Horasanlı Tekkesi 

adada Bektaşiliği temsil etmeye ve yaymaya 

devam etmiştir. Fakat ilginçtir ki Mehmet 

Baba’nın ardından tekke bir defa daha nasıl 

meydana geldiği tespit edilemeyen bir şe-

kilde harap duruma gelmiştir. İkinci döne-

me şahit olan Bektaşi dervişlerinden alınan 

bilgilere göre tekke ikinci dönemin son on 

senesinde harabe ve virane haline gelmiş, 

bir insan bile barınabilecek sağlam kısmı 

kalmamış, ortalığı baykuşlara ve örümcek-

ler kaplamıştır. Tekke binalarından yalnızca 

binayı tesis eden Horasanizâde Derviş Ali 

Dede’nin türbesinin mezar üzerindeki kısmı 

ayakta kalabilmiştir (Köprülü, 1980: 52-53). 

Öte yandan 1714 tarihinde mahkemeye 

müracaat eden Seyyid Mustafa, Horasanlı 

Tekkesi’nin tesis edilmesinin adanın fethin-

de İslam askerinin duaları bereketiyle oldu-

ğu, Sultan Mehmet’in Voni köyünü tekke 

fukarasına ve misafirlerine vakfettiği, oysa 

bu köyün sonradan zorla vakıf şartlarına 

aykırı olarak başkası tarafından zapt edil-

diği, Mehmet Dede bin İvaz’ın vakıf şart-

larına uygun hareket etmemesi yüzünden 

vakıf mallarının tekkenin elinden alındığını, 

tekke postnişini Mehmet Dede bin İvaz’ın 

üzerinde görünen şeyhlik görevine kendi-

sinin getirilmesini talep etmiştir. Bu talebin 

uygun görülmasi üzerine Kandiye kadısı 

tarafından Mehmet Dede bin İvaz postni-

şinlikten azl edilerek yerine Seyyid Musta-

fa tevcih edilmiştir (VGMA, Defter nr. 234, 

s.446). Böylece Mehmet Dede bin İvaz’ın 

post-nişinliği sırasında ihmal edilen ve ha-

rap hale gelen Horasanlı Tekkesi yeniden 

ayağa kaldırılmıştır. Tekkenin yönetimini 

ise Seyyid Mustafa Baba devralmıştır. 

1726 tarihli arşiv kayıtlarında bu tarih-

te tekkenin şeyhi ve mütevellisi olan Seyyid 

Mustafa Baba’nın vefat ettiği ve münhal 

bulunan şeyhlik ve mütevellilik görevleri-

ne oğlu Seyyid Mehmet Baba’nın atandığı 

ve tekke vakfına müdahalenin men edildiği 

tespit edilmektedir (BOA, C.EV, 470/23752; 

BOA, İE.EV, 59/6470; VGMA, Defter nr. 

231, s.72). 

Seyyid Mehmed Baba’dan sonra ise 

tekkede oğlu Mustafa Baba bin Mehmet’in 

postişinlik görevini devraldığı görülmekte-

dir. Onun zamanında da tekke vakfına dı-

şarıdan müdahale edilmiştir. 1777 yılında 

mahkemeye başvuran Mustafa Baba bin 

Mehmet tekke postnişini ve mütevellisi ola-

rak kendisine misafirlere yemek hizmeti 

vermek, tekkenin onarım ve tamir işlerini 

yapmak sorumluluğu verildiği halde Hacı 

İbrahim ve Debbağ İsmail isimli şahısların 

tekke vakfı arazisine müdahale ettiklerini, 

bu münasebetle sorumluluklarını yerine ge-

tiremediğini bildirmiş, tekke vakfına müda-

halenin önlenmesini ve Kandiye kalesinin 

muhafazasıyla görevli Yeniçeri Ağalarının 

tekke vakfını korumakla vazifelendirilme-
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lerini talep etmiştir. Ayrıca tekke yöneti-

minde de yalnızca kendisinin görevlendiril-

mesini, hiç kimsenin post-nişinlik görevine 

karışmamasını istemiştir (VGMA, Defter nr. 

260, s.228). Arşiv kayıtları Şeyh Mustafa’nın 

1780 yılında görevine devam ettiğine işaret 

etmektedir. Şeyh Mustafa’dan sonra ise gö-

revi 1782 yılında oğlu Derviş Mehmet Baba 

devralmıştır (BOA, C.EV, 656/33051). 

XVIII. yüzyılın sonlarında tekkede bir 

süre Süleyman Baba postnişinlik yapmıştır. 

Bu dönemde tekke vakfının Kandiye sanca-

ğının Bedne (Pedye) nahiyesine bağlı Voni 

köyünde 121,5 dönüm tarla, 2 dönüm bağ ve 

3,5 dönüm bahçesi mevcudiyetini korumak-

tadır (BOA, C.EV, 656/33051). Süleyman 

Baba Horasanlı Sultan’ın kandilini uyarmak 

için Hacı Bektaş Veli Tekkesi’nden gelmiş-

tir. Ancak tekke o sırada bir viraneden ibaret 

olup barınmaya elverişli hiçbir yeri yoktur. 

Süleyman Baba yarısı yıkık türbe içinde me-

zarın yanı başında bir yer yapıp orada yatıp 

kalkmış, on sene civarında hizmet edip 1810 

yılında vefat etmiştir. Süleyman Baba’nın 

Horasanlı Tekkesi’ne gelişi manevi bir işa-

ret üzerine gerçekleşmiştir. Horasan’ın Meş-

hed şehri Türkmenlerinden iken kendisine 

muhtemelen Horasanlı Tekkesi’nin sahip-

siz hali malum olmuş, küçük yaştaki oğlu 

Derviş Ali’yi de yanına alarak Anadolu’ya 

geçmiş ve Hacı Bektaş Veli Tekkesi’ne gelip 

konmuştur. Daha sonra Kandiye’ye yerleşip 

Horasanlı Tekkesi türbedarlığını yapmıştır. 

Süleyman Baba’nın tekkede ikameti kesin-

leştikten sonra kışın yaklaşması üzerine mu-

hipleri kendisine müracaat ederek Baba’nın 

ikametine elverişli ufak bir daire inşa etmek 

istemişler, tüm ısrarlara rağmen Baba buna 

izin vermemiş, sonunda türbenin yıkılmış 

olan cephesine iki kat perde çekilmiş ve ora-

sı Baba’nın ikametgâhı şekline getirilmiştir. 

Süleyman Baba vefat edinceye değin ora-

da yaşamış ve kandil hizmeti görmüştür. 

Muhipleri tarafından devamlı ziyaret edil-

miştir. Tekkenin ikinci döneminin son on 

yılı muhipler arasında “Süleyman Baba’nın 

türbedarlığı” diye bilinmektedir (Köprülü, 

1980: 53-54). 

Celveti şairlerinden Nuri Osman 

Hanyevî arif-i billah ve gönül ehlinin önderi 

olarak tanıttığı Süleyman Baba’nın vefatına 

bir tarih manzumesi yazmıştır: 

Gülşen-i Bektâşîden bir gül-i bûyâ solup

Verdi fenâya tenini ruhu ki bulmuş bekâ

Hazrete göçdü bir erkân-ı cihânda güher

Server-i abdâl-ı Hak yani Süleymân 

Baba

Ârif-i billâh idi merd-i dil-i âgâh idi

Zübde-i eşbâh idi ehl-i dile reh-nümâ

Âlem-i kesretten ol nefret edip nâgehân

Bezmgâh-ı vahdete oldu meserret-resâ

Heşt-i behiştden gelip nâğme-i târihidir

Terk-i fenâ eyledi rûh-ı Süleymân Baba 

(1225/1810) (Aydın, 2009: 1111; Şimşek, 

2014: 40)
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4. Horasanlı Ali Baba Tekkesi’nde 

Üçüncü Dönem

Bektaşiliğin Girit’te en faal ve canlı dö-

nemidir. Bu dönemin başından itibaren 

adada hızla gelişme kaydeden Bektaşilik 

1826 badiresini dahi atlatmış, Rumların çı-

kardıkları isyanlardan etkilenmekle birlikte 

mübadeleye kadar varlığını korumuştur. İlk 

iki dönemde yoğun olarak Horasanlı Tekke-

si faaliyet gösterirken bu dönemde Girit’te 

dört-beş adet daha tekke tesis edilmiştir 

(Köprülü, 1980: 54). 

 Horasanlı Tekkesi ikinci döneminin so-

nunu harap halde geçirmiştir. Üçüncü defa 

tekkeyi inşa ve ihya eden ikinci dönemin 

son yıllarında türbedarlık yapan Türkmen 

Süleyman Baba’nın oğlu Horasanî Derviş 

Ali Baba’dır (BOA, C.EV, 656/33051). 

1773 yılında Horasan’ın Meşhed şeh-

rinde doğan Horasanî Derviş Ali Baba kü-

çük yaşta babasıyla birlikte Hacı Bektaş 

Veli Tekkesi’ne gelmiştir. Burada Bektaşi 

tarikatına intisap etmiş, seyr-i suluk ve ilim 

tahsiliyle iştigal ederek ehl-i tarik olmuş-

tur. Horasanî Derviş Ali Baba, babasının 

vefat ettiği 1811 yılında icazetnamesini alıp 

Kandiye’ye gelmiş ve Patnaroğlu İbrahim 

Bey’in konağında misafir edilmiştir. Baba 

Girit’te gelir gelmez tekkenin ihyasıyla il-

gilenmeye başlamış ve büyük bir çaba içe-

risine girmiştir. Meydanevi, kahve ocağı, 

aşevi, atevi gibi eklentileri kendi parasıyla 

inşa ettirmiştir. Maddi durumu uygun olan 

muhipler yardım aralarına para toplamaya 

teşebbüs etmişlerse de Baba bunu reddedip 

kimseden para kabul etmeyeceğini söyle-

miştir. Şimdilik kendisinin yaptıracağı bi-

nalar ile iktifa olunup bir an önce tekkenin 

açılması ve tarikat ayininin yapılması ge-

rektiğini, ileri de gerekli görülen binaların 

hayır sahibi kimselerce inşa edilebileceğini 

söylemiştir. Nitekim Baba gerekli binala-

rı tamamladıktan sonra muhiplerinden on 

ikisini tekkede alıkoymuş, Kurban bayramı 

gününde muhipler ve misafirler toplanarak 

kurbanlar kesilip yemekler pişirilerek da-

ğıtılmış, 26 Aralık 1811 Perşembe günü ak-

şamı post serilip çerağlar uyarılmış, tarikat 

ayini yapılarak tekke açılmıştır (Köprülü, 

1980: 54-55). 

Çok geçmeden Horasanî Derviş Ali Baba 

tekkeye iki bina daha ilave etmiştir. Bunlar 

tekkenin yol üzerindeki ark cephesinde bir 

çeşme ile Meydanevi’nin hemen bitişiğinde-

ki mescittir. Daha sonra camiye dönüşen bu 

yapının kapısı üzerine “Rabbine sana ölüm 

gelinceye kadar kulluk et” mealindeki Hicr 

Suresi 99. ayet yazılı levhayı astırmıştır. Bu 

levhanın yazısı kendisine ait olup bu yazı 

onun bir de hattatlığına işaret etmektedir 

(Köprülü, 1980: 55-56). Kandiye’nin Topaltı 

mahallindeki Horasanî Tekkesi’ndeki mes-

cidin cami olmaya elverişli olması dikkate 

alınarak buraya 1815 yılında minber konul-

masına ve Cuma ile Bayram namazlarının 

kılınmasına izin verilmiştir (BOA, HAT, 

1533/93). 

1817 tarihli arşiv kaydına göre Derviş 

Ali bin Derviş Süleyman tekkenin postnişin-

liği görevini ifa etmekte ve tekke gelirlerini 

zapt etmektedir (BOA, C.EV, 656/33051). Bu 
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dönemde tekkenin genişletilmesine muhip-

lerin de katkıları olmuştur. Örneğin Mısır 

Hidivi Mehmet Ali Paşa’nın mensupların-

dan Kandiye Serayanı Kavalalı Seyyid Mus-

tafa, Horasanlı Tekkesi Camii’nin önüne bir 

çeşme yaptırmıştır. Hanımı Zeynep Hatun 

ise Horasanlı Sultan’ın mezarı üzerine bü-

yük bir türbe ile tekkenin iki-üç kilometre 

güneydeki Maratiti adlı mevkide çok geniş 

tarlalar vakfetmiştir. Ayrıca Kandiye Defter-

darı Derviş Ali Efendi tekkenin avlusunun 

ortasına birden fazla musluklu büyük bir 

çeşme, Patnaroğlu İbrahim Bey tekke bina-

ları ve bahçelerini çepeçevre saran duvarlar 

inşa ettirip ortalığı muhafaza altına almıştır. 

Daha çok sayıda muhip bina inşa ettirdiği 

gibi tarla, zeytinlik, bahçe ve benzeri mülk-

lerini vakfetmişlerdir. Kısacası Horasanlı 

Tekkesi üçüncü devrede post-nişin olanlar 

ve muhipler tarafından bir kez daha inşa 

olunmuştur. Bu münasebetle XX. yüzyıla 

kadar ayakta kalacak olan binalar üçüncü 

döneme aittir (Köprülü, 1980: 56). 

Horasanî Derviş Ali Baba otuz üç sene 

mürşitlik yaptıktan sonra Ocak 1844’te ve-

fat etmiştir. Onun sohbet meclislerine katı-

lan kişiler, nezaketini, herkese güler yüzle 

muamelesi gibi güzel hallerini anlata an-

lata bitirememişlerdir. Onun tekkeye olan 

hizmetleri dolayısıyla tekkenin ilk banisi 

Horasanizâde Ali Dede’nin kendisi oldu-

ğuna inananlar dahi çıkmıştır. Horasanî 

Derviş Ali Baba otuz üç yıllık zaman dili-

minde 1.417 kadın ve erkeğe nasip vermiş-

tir. Bunların 285’i Kandiye, 744’ü Monofaç, 

385’i Hanya ve Resmo ile Kandiye’ye bağlı 

yerleşim yerlerindendir. Tekkede yetişen 

dervişlerin kaydı için defter tutulmuş, bu 

defterde her bir dervişin isim, intisap ta-

rihi ve ikametgâhları yazılmıştır. Ayrıca 

Horasanî Derviş Ali Baba muhtelif tarihler-

de üç Hıristiyan’a İslam dinini telkin etmiş, 

bir sene sonra da onlara nasip vermiştir. 

Horasanlı Tekkesi’nde mürşitliği sırasında 

Dudezâde ailesinden bir hanımla evlenmiş, 

bir kaç evladı dünyaya gelmiştir (Köprülü, 

1980: 56-57). 

Horasanî Derviş Ali Baba, Arapça 

ve Farsça’nın yanı sıra Hacı Bektaş Veli 

Tekkesi’nde bulunurken Arnavut dervişler-

den Arnavutça ve Rumca’yı öğrenmiş olup 

bu dilleri mükemmel bir şekilde konuşurdu. 

Bu sebeple kendisinin Arnavut olduğunu 

düşünenler çıkmıştır. Ayrıca babasının ve 

evlatlarının mezar kitabelerini kendisi yaz-

mış, manzum ve mensur güzel parçalardan 

oluşan bir Mecmua bırakmıştır. Ustazâde 

Yunus Bey ona ait olduğunu belirttiği bir 

şiir naklediyorsa da sözü edilen şiirin bir 

bölümü yukarı da nakledilen Süleyman 

Baba’nın vefatına yazılan bir tarih manzu-

mesidir (Köprülü, 1980: 55). 

 

5. 1826 Badiresi ve Girit’te 
Bektaşilik

Ustazâde Yunus Bey tekkenin üçüncü 

devresinin ilk yıllarında görülen canlılığın 

Horasanî Derviş Ali Baba’nın şeyhliği müd-

detince kesintiye uğramadan devam ettiğini 

belirtmektedir (Köprülü, 1980: 54, 56). Oysa 

10 Temmuz 1826 tarihinde Bektaşilik, Sul-



2016 / Yıl: 6 Sayı: 12

25

tan II. Mahmut’un yayınladığı bir ferman-

la Yeniçeri Ocağı ile birlikte yasaklanmış, 

İstanbul’dan başlanarak Osmanlı toprakları 

üzerinde bulunan Bektaşi tekkelerinin yık-

tırılması emredilmiştir. Yasaklanma emri 

4 Ağustos 1826 tarihinde Girit adasına da 

gönderilmiş, adadaki Bektaşi tekkelerinin 

sayı ve gelirlerinin bildirilmesi, Bektaşilerin 

adadan uzaklaştırılması, tekke binalarının 

yerine mescit ve mektep inşa edilmesi isten-

miştir. Bu emir üzerine din ve diyanet ge-

reği Bektaşilerin adadan uzaklaştırılmaları-

nın elzem olduğu, İslam ehlinin oturdukları 

köylere birer mescit inşa ederek ilim tahsil 

etmeleri, Kandiye kalesi haricindeki Bektaşi 

tekkelerinin etraftaki çiftlik ahalisine mescit 

olmak ve 200-300 kuruş vakıf gelirinin bu 

mescide tahsis kılınması lüzumu Kandiye 

muhafızı Lütfullah Paşa’ya bildirilmiştir 

(BOA, HAT, 289/17345). 

Bektaşiliğin yasaklanması emrinden 

yaklaşık on ay sonra Osmanlı yetkililerine 

Girit köylerinde cami olmadığı, bu köyle-

rin çoğunun Bektaşi bulunduğu, bu sebeple 

Kandiye dışındaki Bektaşi Tekkesi’nin cami-

ye çevrilmesi ve Bektaşilerin uzaklaştırılma-

sını rica eden bir yazı yazılmıştır. 2 Haziran 

1827 tarihli bu yazı da;

“bir takım Bektaşi eşkıyaları hırkapûş 

olup şerait-i İslamiye ve asar-ı nûr-ı 

feyzullahîye ne idüğün bilmeyip bidâyet-i 

hidâyet ve sâlik-i vâsıl-ı illallah iddiasıy-

la kutbü’l-ârifîn Elhâc Bektâş Velî kuddi-

se sırrahulazîz hazretlerine ifk ve iftirâyı 

irtikâb birle ferâizullah ve sünnet ve vâcibât 

ve gusl ve tahâretin cümlesini inkâr ve semt 

dalaleti kesb ve idhâr ile hidâyet-i Ahmedi-

yeden haylice nâsı döndüren ve bî-behre et-

tirerek sûret-i şakavetleri zâhir ve nümâyan 

olmağla kirve-i müfsidenin şeran indifaileri 

istihsal olunmayup halî üzere terk olunsa 

cezîre-i Girit sekenesinden ekserisi tabi ola-

rak hilâf-ı şer-i şerîf âyîn-i fâsidelerin alenen 

icrâya ictisârları melhûz idüğü ve bütün 

nevâhî-i Girit kurrâlarında sâkinûn ekser nâs 

sâkin oldukları karyelerinde câmi ve mek-

tep olmadığına binâen vücûda gelen sagîr 

ve sagirelerin talîm-i ilme virilmeyüp duâyâ 

lisânlarıyla me’lûf ve pâpâs ve ruhbân ma-

nastırlarında âyîn-i bâtılalarına dâ’ir her ne 

ihbâr etmişler ise ehl-i İslam sıbyânları dahi 

tâ’ife-i müştekînin ihbarâtına havâle-i sem ve 

itibâr ederek bazen o tezâtlarına vesile idü-

ğü fîmâ ba‘d ehl-i İslâm bulundukları karye-

lerinde birer mescit ile birer mektep binâ ve 

inşâ ederek ilm-i hâllerin ta‘lîm ve şeref-i İs-

lamiyeti icrâ etmeleri ve sâlifü’z-zikr Bektâşî 

eşkıyâsının indifâîleriyle Kandiye kal‘ası 

hâricinde top altında tarîk caddede kâ’in 

tekyeleri etrafında vâki çiftlikât ahâlisiyle 

ebnâ-yı sebîle câmi-i şerîf olarak iki üç yüz 

guruş hasılat ve mevcût evkâfı yine câmi-i 

şerîfe evkâf tahsîs olup ol vechile mahrûse-i 

şâhâne eşkıyâ-i merkûme esfâdından tathîr 

ve tanzîfi muvâfık-ı irâde-i seniyeden ise 

îcâb eden emr-i âlînin şerefsudûru bâbında 

emr ve fermân devlet-i âliye-i ebedîyü’d-

devâmındır efendim” denilmektedir (BOA, 

HAT, 293/17474-B ). 

Böyle olmakla birlikte Horasanî Derviş 

Ali Baba’nın tekkenin yanında bir cami inşa 

ettirerek faaliyetlerini sürdürmesi tekkenin 
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kapatılmadığı gibi camiye de dönüştürülme-

diğini göstermektedir. Keza Bektaşi yasağı 

tıpkı Arnavutluk’ta olduğu gibi merkezden 

uzak Girit adasında da şiddetli bir uygula-

ma alanı bulamamıştır. Melike Kara’ya göre 

Balkanların bazı bölgelerinde ve Girit’te 

Bektaşilik yasaklanmamıştır. Hatta 1826 

sonrası adada üçüncü dönemini yaşamaya 

devam eden tarikat en yoğun faaliyetlerini 

yine bu dönemde gerçekleştirmiştir (Kara, 

2008: 79). 

Girit’te Bektaşiliğin 1826’da kesinti-

ye uğramadığı gibi bu tarihten sonra daha 

önceki dönemlere nazaran daha fazla geliş-

me kaydettiği tespit edilmektedir. Girit’te 

1826’dan sonra Bektaşiler, başlıca üç büyük 

şehirde Kandiye, Resmo ve Hanya’da var-

lıklarını sürdürmüşler, özellikle Hacı Bektaş 

Veli ve Abdal Musa tekkeleri ile sürekli irti-

bat halinde olmuşlardır. 

Ayrıca Kandiye’de dini faaliyetlerin 

yanı sıra Bektaşiler, günlük geçimlerini sağ-

lamak ve tekkelere gelir getirmek amacıyla 

ekonomik girişimlerde de bulunmuşlardır. 

Kandiye’de Topaltı arazisini kullanan Bekta-

şiler zeytin işlemek üzere kâr amaçlı küçük 

bir fabrika kurmuşlardır. Fakat bu küçük 

fabrikanın hasılatının yeterince gelir sağla-

maması üzerine bu defa 21 bargir gücünde 

yeni bir fabrika kurma teşebbüsünde bulun-

muşlardır. Yeterince paraları olmadığından 

Girit’teki Cemaat-i İslamiye İdaresi’nden 

6.000 Frank talep etmişler, idare de bu tale-

be olumlu cevap vermiştir (Kara, 2008: 80). 

Horasanlı Tekkesi’ne ait olarak tesis edilen 

bu yağ fabrikasının tekke tarafından idare-

si zor olduğundan kiraya verilmiş, fabrika 

ile tekke arasına duvar inşa edilerek birbi-

rinden ayrılmış ve 1920 yılında fabrikaya 

İngiltere’den alet getirilmesi söz konusu 

olmuştur. Yine arşiv kayıtlarında Horasanlı 

Tekkesi’ne ait sadece yağ değil dakik (un) 

fabrikasının da bulunduğu anlaşılmaktadır 

(VGMA, Defter nr. 2826, s.124). 

6. Derviş Ali Baba Sonrası 

Horasanlı Tekkesi

Horasanî Derviş Ali Baba’dan sonra 

posta sekiz-dokuz kadar daha mürşit geç-

miştir. Bunlardan Mustafa bin Ahmet Hali-

fe 1847 yılında vefat etmiş, yerine tekkenin 

tekke-nişinlik ve tevliyet görevine oğlu Ali 

Zeynelabidin Halife, tekke camiinin imamet 

ve hitabet görevlerine ise erbab-ı istihkaktan 

Süleyman bin Ahmet Halife tayin edilmiş-

tir (BOA, EV.BKB, 183/2; BOA, EV.MKT, 

185/66). Ancak kısa bir süre sonra Süleyman 

bin Ahmet Halife’nin vefatı üzerine imamet 

ve hitabet görevleri boş kalmıştır. Bu arada 

tekke vakfının sekiz yıllık muhasebe kayıtla-

rı incelenmiştir. 6.139 kuruş geliri bulundu-

ğu tespit edilen tekke vakfının 6.071 kuruş 

masrafı, 68 kuruş da fazlası vardır (BOA, 

EV.MKT, 1776/285; BOA, EV.MKT, 185/66). 

Daha sonraki arşiv kayıtlarında tekke-nişin 

ve tevliyet görevine atanan Ayanağazâde 

Ali Zeynelabidin Efendi bin Mustafa ibn 

Ahmed Ağa’nın 1858 yılında görevinin ba-

şında olduğu (BOA, EV.MKT, 287/58; BOA, 

EV.MKT, 1159/46) ve Hanya eşrafından olan 

bu kişinin kanunsuz olarak tekke yönetimi-
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ni ele geçirdiği ve bir süre sonra görevden 

uzaklaştırıldığı ifade edilmektedir (BOA, 

EV.MKT, 1612/57; BOA, EV.MKT.CHT, 

147/6; BOA, EV.MKT, 1776/100). Keza 1865 

tarihli bir arşiv kaydında tekke ve buradaki 

caminin imarı için ayrılan 40.000 kuruşun 

Abidin Bey tarafından zimmetine geçiril-

diği, bu paranın kendisinden tahsil edilip 

görevden uzaklaştırılması ve yerine ehil bir 

kişinin getirilmesi istenmektedir (VGMA, 

Defter nr. 4935, s.31). Bununla birlikte Abi-

din Bey’in 1885 yılına kadar tekke vakfının 

mütevellisi olarak görevini sürdürdüğü, bu 

tarihte vefatı üzerine vakfın mütevellisiz 

kaldığı, yeni mütevelli tayin edilinceye ka-

dar vakfa kaymakam görevlendirilip gelir 

ve gider kayıtlarının incelenmesi emredil-

miştir (VGMA, Defter nr. 2803, s.129). 

Bu dönemde Girit’te 1856 yılında büyük 

bir deprem meydana gelmiştir. Özellikle 

Kandiye sancağında ağır hasara neden olan 

depremden Bektaşi Tekkeleri de etkilenmiş-

tir. Keza Girit kadısı Hafız Nuri Efendi, Ho-

rasani Tekkesi’ne gidip dervişlerle namaz 

kılmış ve onların gönlünü almıştır (Adıye-

ke, 2012: 31-32). 

Ustazâde Yunus Bey’e göre Horasanî 

Derviş Ali Baba’dan sonra posta geçen şeyh-

lerden üçü ilim ve fazilet ehli, kadir ve me-

ziyet sahibidir. Bunlar 1866-1875 yılları ara-

sında şeyhlik yapan Manastırlı Hacı İslam 

Baba, 1876-1880 yılları arasında şeyhlik ya-

pan yine Manastırlı İbrahim Baba ve 1881-

1904 yılları arasında şeyhlik yapan Mustafa 

Safvet İlhâmi Baba’dır. Birincisi musikişi-

nas olup tarikat icazetini 1866 yılında Hacı 

Turâbi Ali Baba’dan almıştır (Şimşek, 2014: 

44-45). Bedri Noyan’ın Atacı İslam Baba ola-

rak anlattığı bu zatın icazetnamesinin aslı 

da Bedri Noyan’da bulunmaktaydı. No-

yan icazetnamenin kendisine Cafer Sadık 

Bektaş Baba’nın hediye ettiğini belirtmekte 

ve günümüz harflerine çevirisini vermek-

tedir (Noyan, 2003-V: 195). İslam Baba’nın 

vefatından sonra yerine Hacı Bektaş Veli 

Tekkesi’nden Farsça’ya derinlemesine vakıf 

bir zat olan Manastırlı İbrahim Baba tayin 

edilmiştir. Ustazâde Yunus Bey bu ikisinin 

şeyhliği döneminde 1.300’den fazla kişinin 

Bektaşiliğe intisap ettiğini söylemektedir 

(Köprülü, 1980: 56). 

6.1. Safvet İlhâmi Baba

Safvet İlhâmi Baba, Manastırlı İbrahim 

Baba’nın şeyhliğinden sonra boş kalan posta 

kendi iradesinin dışında muhiplerin arzula-

rı üzerine oturmuştur. Sıradışı bir durum 

yaşanmıştır. Posta geçmek için adeta her 

ağızdan Safvet İlhâmi Baba’nın ismi çıkmış, 

çok geçmeden kendisine yapılan davete ica-

bet etmek zorunda kalmıştır. Nitekim 1881 

yılında ileri gelen bir grup Bektaşi dervişi 

tekkeye gelip kendisini posta oturtup biat 

etmişler, ardından hususi bir heyet, Hacı 

Bektaş Veli Tekkesi’ne gönderilmiş ve Saf-

vet İlhâmi Baba’nın icazetnamesi getirtil-

miştir (Köprülü, 1980: 57). Daha sonra ise 

Osmanlı merkezi hükümeti tarafından post-

nişin ve tevliyet görevlerini en güzel şekilde 

ifa ve idare etmeye muktedir olduğu belir-

tilerek ataması yapılmıştır (BOA, EV.MKT, 

1612/57; BOA, EV.MKT, 1776/100). 
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Safvet İlhâmi Baba, Kandiye eşrafından 
olup ilmi, terbiyesi, yüksek ahlakı ve daha 
pek çok vasfıyla temayüz etmiş, âlim ve 
fazıl bir zattı. Onun mürşitliği döneminde 
tekkenin feyz ve bereketi, imar ve saadeti 
artmış, insanların Bektaşi tarikatına mu-
habbetleri ve intisapları en yüksek seviyeye 
ulaşmıştır. Bu itibarla Safvet İlhâmi Baba 
tekkeyi arazi ve binalar bakımından yarısı 
kadar daha genişletmiş, şeyhliği sırasında 
birkaç bin kişi kendisinden nasip almıştır. 
Bu sayede Bektaşilik Girit’te oldukça yük-
sek bir düzeye çıkmış ve toplum arasında 
yayılmıştır (Köprülü, 1980: 57). Bedri No-
yan kendisinde Safvet İlhami Baba’ya ait bir 
yazma kitap bulunduğunu ve bu yazmada 
Horasanlı Tekkesi’nde nasip alanların liste-
sinin yer aldığını haber vermektedir. Bu lis-
te 1866, 1873-1877 ve 1881 yıllarında nasip 
alanların kimler olduğunu göstermektedir. 
Örneğin Ocak-Şubat 1877 tarihli “Kandiye 
mutasarrıfı saadetli Arif Paşa hazretlerinin 
harem-i muhteremleri, âsitâneli, İstanbullu, 
Hasibe Hanım” kaydı bulunmaktadır. Ay-
rıca Noyan Söke’de ikamet eden, Horasanlı 
Tekkesi müntesiplerinden Hüseyin Tekin’in 
bu tekkede yirmi bin kadar muhib bacının 
mevcut olduğunu söylediğini nakletmekte-
dir (Noyan, 2003-V: 243, 247). 

Safvet İlhâmi Baba döneminde 1882 yı-
lında tekke vakfının 4.065 kuruş geliri 4.340 
kuruş gideri bulunmaktadır. Buna göre vak-
fın gelecek yıla 275 kuruş borcu kalmıştır. 
1883 yılında ise gelir ve gider miktarı 4.368 
kuruştur. Vakfın gelirleri arasında tekkeye 
ait tarlalardan elde edilen buğday, arpa, 
yulaf, bakla, piyes, nohut gibi tahılların dı-

şında saman, zeytin, zeytinyağı, patates ve 
soğan gibi ürünler bulunmaktadır. Gider-
ler ise tekkede tüketilen kahve, tuz, yağ, 
şeker, et, pirinç, fasulye ve sebze gibi gıda 
maddelerine ilaveten imamet vazifesi, bakır 
kapların kalaylanması ve hayvanların nal 
ve semerleri için harcanan paralardır (BOA, 
EV.MKT, 1776/100). 

Arşiv kayıtlarına göre Horasanioğ-
lu Tekkesi tevliyet görevini vakıf şartına 
aykırı olarak üzerine aldığı tespit edilen 
Ayanağazâde Ali Zeynelâbidin Bey’in Ara-
lık 1888 tarihinde (VGMA, Defter nr. 2803, 
s.60; VGMA, Defter nr.2803, s.125) vefatının 
ardından küçük bir oğlu kalmış olmasına 
rağmen münhal kalan tevliyet görevi de 
Ağustos 1889’da tekke post-nişini Mustafa 
Safvet İlhami Efendi’ye tevcihi olunmuştur 
(BOA, EV.MKT, 1612/57; BOA, EV.MKT, 
1776/100; VGMA, Defter nr. 2702, s.177). 

Ustazâde Yunus Bey’e göre Girit’te Bek-
taşiliğin yükselişi ve ihtişamı 1904 yılı orta-
larından başlayarak sönmüş ve benzeri bir 
daha yaşanmamıştır. Horasanlı Tekkesi’nin 
faaliyetlerinin tamamen sona erdiği 1924 yı-
lına kadarki yirmi sene zarfında ise kayda 
değer tek gelişme posta oturan birkaç şey-
hin yedi-sekiz yüz muhib daha yetiştirmiş 
olmasıdır (Köprülü, 1980: 57).

Horasanlı Tekkesi’nde postnişinlik 
yapanlar arasında Âbidin Mehdi Baba da 
bulunmaktadır. Baba 1911-1915 yıllarında 
tekkeyi idare etmiştir. Bedri Noyan mu-
hipler tarafından çok sevilen Âbidin Mehdi 
Baba’nın dervişlerinden birçoğunun İzmir, 

Manisa, Söke ve Turgutlu çevresinde ya-
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şadığını bildirmektedir. 1915 yılında vefat 
eden Âbidin Mehdi Baba’nın cenaze me-
rasimi çok kalabalık olmuş, naaş tekkeden 
çıkarılıp defnedileceği yere götürülürken 
sürü halinde güvercinler tabutun üzerinde 
uçmuş ve bu durum herkesi şaşırtmıştır. Bu 
olay sebebiyle Baba’nın sonradan yapılan 
lahdinin her köşesine mermerden güvencin 
kalıpları konulmuştur (Noyan, 2003-VI: 3). 

Daha sonra tekkenin başına Hasan Baba 
geçmiştir. Hasan Baba ile ilgili bilgiler çok 
azdır. Onunla ilgili bilgilerimiz Salih Akde-
mir Baba’nın şeyhi olduğudur. Salih Baba, 
1888 yılında Kandiye’de doğmuştur. Ha-
san Baba’dan 1918 yılında nasip almıştır. 
Bedri Noyan onun güler yüzlü, iyi huylu, 
terbiyeli ve nüktedan bir kişiliğe sahip ol-
duğunu, Rumca’yı iyi bilip Rumca nefes-
ler yazdığını, Rumca nefeslerinin birinde 
mürşidinin Âbidin Mehdi Baba olduğunu 
söylediğini belirtmektedir. Salih Baba mü-
badelenin ardından Turgutlu’ya göç etmiş, 
ilk olarak inşaatçılıkla uğraşmış, daha son-
ra dokuz yıl berberlik yapmış, bir süre de 
şarap üretimiyle meşgul olmuştur. 1967 yı-
lında Turgutlu’daki tüm mal varlığını satıp 
Hacı Bektaş Veli Tekkesi çevresinden arsa 
alıp burada bir misafirhane inşa ettirmiştir 
(Noyan, 2003-VI: 18-19; Şimşek, 2014: 47). 
Salih Baba’nın Rumca nefesler söylediğini 
belirtmişken Girit Bektaşilerinin Türkçe’den 
ziyade daha çok Rumca (Giritlice)’yı kullan-
dıklarını belirtmek gerekir. Bu durum iba-
detlerde ve ayinlerde de geçerliydi. Giritli 
Bektaşiler sadece Hacı Bektaş Veli ve sair 
derken Türkçe kullanırlardı (Şimşek, 2014: 

47-48). 

6.2. Cafer Sadık Bektaş Baba 

Horasanlı Tekkesi’nin son post-nişini 

Cafer Sadık Bektaş Baba’dır. 1875 yılında 

Tokat’ın Zile ilçesinde doğmuştur. Mücer-

red babagân kolu halifelerinden ve Dede-

kargın boyundandır. On iki yaşında babasını 

kaybeden Baba, on dört yaşında Hacı Bektaş 

Veli Tekkesi’ne gelip nasip almıştır. Yaşının 

küçük olması sebebiyle tekkedeki dervişler 

onu kovalamak istemişlerse de o direnip 

kalmış, Hacı Mehmet Dedebaba zamanında 

çok hizmet etmiş, nihayet Hacı Feyzullah 

Dedebaba zamanında ondan el almıştır. 

Cafer Sadık Bektaş Baba İslam dünya-

sının ve dünyanın pek çok yerini gezmiştir. 

Arabistan, Necef, Şam ve Arnavutluk’un dı-

şında Londra’da da bulunmuştur. Baba ola-

rak ilk görev yeri ise Bingazi olmuştur. Ha-

san Baba’dan sonra Horasanlı Tekkesi’nin 

postuna oturmuştur. Hatta o sırada Âbidin 

Mehdi Baba dahi hayatta olmasına rağmen 

post-nişinlik görevine Hacı Bektaş Veli 

Tekkesi’nden icazetname getirilerek Ca-

fer Sadık Bektaş Baba getirilmiştir (Noyan, 

2003-VI: 76; Ata, 2009: 157-168; Şimşek, 2014: 

48-49). 

1924 mübadelesine kadar Cafer Sadık 

Bektaş Baba Horasanoğlu Tekkesi’ni idare 

etmiştir. Cafer Baba 29 Temmuz 1920’de 

Kandiye İslam İhtiyar Meclisi’ne tekkede 

zakir ve müezzin bulunan Kazım Efendi’nin 

hicret etmek maksadıyla görevinden istifa 

ettiği ve yerine tekke mensuplarından Ke-

mal bin İbrahim’in tayin edildiğini bildir-

miştir. Tekkeye zakir ve müezzin tayin etme 
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hakkı tekke şeyhine ait olduğundan ihtiyar 

heyeti bu görevlendirmeyi oy birliği ile ka-

bul etmiştir (VGMA, Defter nr. 2826, s.171).

1924 mübadelesinde Mersin’e gelen Ca-

fer Sadık Bektaş Baba, Fransızlardan kaçan 

Rum ailenin iki katlı, sekiz odalı evini 25 al-

tına satın almıştır. Gaz ve kereste ticaretinin 

yanı sıra hazır giyim mağazası işleterek geçi-

mini sağlamıştır (Ata, 2007: 31-32). Girit’ten 

gelirken Horasanlı Tekkesi’nin üçüncü dö-

nemini açan Derviş Ali Baba’nın kemiklerini 

beraberinde getirerek Tarsus’a defnetmiştir. 

Zira olaya şahit olanların anlattıklarına göre 

mübadilleri adadan götürecek olan gemi 

Derviş Ali Baba’nın kemikleri ile tekke ve 

türbedeki şahsi eşyalarını almadan hareket 

etmemiştir. Derviş Ali Baba’nın kemikle-

ri bir sandık içerisinde önce Mersin’e geti-

rilmiş, bir müddet Halk Evi’nde muhafaza 

edilmiş, daha sonra Tarsus’ta Reşadiye Ma-

hallesi 3041. sokakta defnedilmiştir. Bugün 

Derviş Ali Baba’nın türbesi Tarsus’ta ziya-

ret edilmektedir. Zehra Tersiz isimli hanım 

türbenin temizlik ve diğer bakımlarını yap-

makta, ziyaretçilere hizmet etmektedir (Ata, 

2007: 162). 

Cafer Sadık Bektaş Baba manevi torunu 

Sevim Gül’ün verdiği bilgilere göre Girit’te 

çok saygın ve birleştirici bir mevkide idi. O 

kadar ki onun post-nişinliği zamanında Bek-

taşi şeyhlerinin yanı sıra Girit’teki Mevlevi, 

Nakşi ve Rıfailer onun etrafında toplanma-

ya başlamış ancak mübadele buna engel ol-

muştur. Yine manevi torunu Sevim Gül’ün 

verdiği bilgilere göre Cefar Sadık Bektaş 

Baba anadili olan Türkçe dışında Arapça, 

Arnavutça, Rumca bilmekteydi. Hayatı bo-
yunca üç defa hacca gitmiştir. Bunların ilki 
kervanla, ikincisi vapurla gerçekleşirken 
üçüncüsünün nasıl gerçekleştiği bilinme-
mektedir. Kervanla hacca gidişi muhteme-
len Hacı Bektaş’tan genç yaşlarında ikendir. 
Vapurla gidişi ise, Girit Adası’nda bulunur-
ken meydana gelmiştir. Onun hacca gidişi 
Hacı Bektaş Veli’nin “Dört Kapı Kırk Ma-
kam” öğretisinde anlattığı “şeriat kapısının 
3. makamda hacca varmak” ilkesine dayan-
maktadır (Ata, 2007: 164, 169). 

Cafer Sadık Baba’nın misafiri çok sev-
diği, kapısının herkese açık olduğu, çocuk, 
genç, yaşlı demeden herkesle iyi ilişkiler 
kurduğu rivayet edilmektedir. Dostları ara-
sında 1879 doğumlu, Yenice eşrafından Hü-
seyin Gülbaba ile Aşık Veysel bulunmakta-
dır. Ayrıca Atatürk’ün 20 Ocak 1925 tarihin-
de Mersin’i ziyaretinde Cafer Sadık Baba’yı 
yanına çağırttığı ve Baba’nın Bektaşi kıyafe-
tiyle istasyonda büyük bir çadırda arkadaş-
larıyla oturan Atatürk’le görüştüğü nakle-
dilmektedir (Ata, 2007: 34-35, 37). Bununla 
birlikte Cafer Sadık Bektaş Baba’nın şapka 
inkılabında sakal tıraşı olduğu ve modern 
giyimi tercih ettiği nakledilmektedir. Ayrıca 
onun “Önce Türküm, sonra Müslümanım, 
sonra Bektaşiyim.” dediği ifade edilmekte-
dir. Yine “Mevlevilik olmasa klasik musiki-
miz, Alevilik olmasa Türk kültürü ve halk 
edebiyatı olmazdı” sözünü kullandığı be-
lirtilmektedir. Onun hayatına dair bir başka 
anekdot, Aydın Lisesi’nde bir Atatürk Abi-
desi yaptırdığı, merdiven başlarına ise Na-
mık Kemal ve Ziya Gökalp büstlerini diktir-

diğidir (Ata, 2007: 38-39; Ata, 2009: 164). 
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Cafer Sadık Bektaş Baba son zamanlarını 

Mersin’de geçirmiştir. 13 Temmuz-26 Ağus-

tos 1960 tarihleri arasında Ali Naci Baykal 

Dedebaba’dan sonra dedebabalık yapmış, 

ancak yaşının ilerlemiş olması ve sağlık 

durumu sebebiyle görevi Bedri Noyan’a 

bırakmıştır. Bedri Noyan onun “Bektaşiliği 

gereksiz ayrıntı (teferruat) ve merasimden 

temizlemek düşüncesini sonuna değin des-

teklediğini” belirtmektedir. Ayrıca Bedri 

Noyan onun açık fikirli ve ileri görüşlü bir 

insan olduğunu, kendisini 1960 yılı Ağustos 

ayının son günlerinde Ölmez Baba (Yunus) 

ve Hüseyin Peker ile birlikte ziyaret ettikle-

rinde yüz yaşlarında olmasına rağmen on-

ları istasyona karşılamaya geldiğini, beraber 

bir hatıra fotoğrafı çektirmek istediklerinde 

fotoğrafçıya kadar yürüdüğünü, hatta ken-

disine hediye olarak birçok yazma risale ve 

cönk verdiğini ifade etmektedir (Noyan, 

2003-VI: 79). 

Cafer Sadık Bektaş Baba 25 Ocak 1966’da 

Mersin’de yüz yaşını geçmiş olarak vefat et-

miştir. Mezarı Mersin Mezarlığı’ndadır. Me-

zar taşında “Hû dost, Çakeri Ali Baba Mü-

cerret Sadık Baba derviş-i billah idi, can fedai 

rah idi, her kim damenin tutdu, Hak Resulü-

ne yetti, dünya varlığı heba, ummadı ondan 

vefa, hay olub buldu baka, ruhu olsun pür 

safa, oku bunda Fatiha, dilek kabul mutlaka 

D. 1875-Ö.1966.” ifadeleri yer almaktadır. 

Mezar taşı yazısı Yunus Ölmez Baba tarafın-

dan yazılmış, taşın üzerine Hüseynî on iki 

dilimli tâc konulmuştur. Mezar taşı Arçay-

lar olarak bilinen Giritli aile tarafından Hacı 

Bektaş’a getirilmiştir. Manevi torunlarından 

Sevim Gül Mersin’de yaşamaktadır (Noyan, 

2003-VI: 79; Ata, 2009: 163-168; Şimşek, 2014: 

49). 

Ustazâde Yunus Bey Horasanlı 

Tekkesi’nin iki yüz seksen iki senelik ha-

yatıyla ilgili bilgilere burada son veriyorsa 

da başka kaynaklardan bu tekkede yaşanan 

diğer gelişmeleri takip etmek mümkündür. 

Örneğin 1897-1898 yıllarında Rumların Girit 

adasını ateşe vermeleri ve adadan büyük bir 

Müslüman göçünün yaşanması sırasında, iç 

bölgelerden kıyılara gelen Müslüman nüfu-

sun konaklama, yeme ve içme ihtiyaçlarının 

karşılanmasında Horsanlı Tekkesi’nin bü-

yük katkıları olmuştur (Şimşek, 2014: 45). 

Bununla birlikte 1897 olaylarında Girit’teki 

Bektaşi tekkelerinin eşkıya tarafından tahrip 

edildiği, bazısının ateşe verildiği tespit edil-

mektedir (BOA, Y.PRK.MYD, 18/75). 

Öte yandan XX. yüzyılın başlarında Ho-

rasanlı Tekkesi’nin Mustafa Efendi tarafın-

dan idare edildiği ve kendisine maaş tahsis 

olunduğu tespit edilmektedir (BOA, BEO, 

1741/130551). Bununla birlikte XX. yüzyılın 

başlarında Horasanlı Tekkesi’ni ziyaret eden 

Hasluck’un verdiği bilgilere göre tekke Kan-

diye şehrinin kırk beş dakika güneyindeki 

anayol üzerinde, Knossos mevkii ile Forte-

ça (Fortezza) köyü arasında bulunuyordu. 

Tekke Kandiye’nin 1669’da fethinden önce 

Horasanlı Ali Dede ismiyle meşhur ve bu-

rada medfun bulunan bir aziz tarafından 

1650’de tesis edilmiştir. Hasluck’un tekkeye 

uğradığı sırada Halife ismini taşıyan tekke 

şeyhi Kolonyalı bir Arnavut olup mücerret-

liği benimsemişti. Oysa ondan önceki şeyh 



32

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

efendi evli idi. Onun vefatı üzerine yerine 

bir mücerredin geçirilmesinin daha müna-

sip olacağı düşünülmüştü. O sırada tekke 

on iki kadar derviş vardı ki bunların çoğu 

muhtemelen Arnavut idiler. Ayrıca tekke 

güzel bir gelire ve iyi bir idareye sahip görü-

nüyordu (Hasluck, 1928: 37). 

Ustazâde Yunus Bey 1924 yılında Hora-

sanlı Tekkesi’nin “bütün azameti, ümranı, 

servet ve sâmânı ve cennet-âsâ letafeti ile 

hâlâ yerinde durduğunu”, ancak bu tarihte 

mübadele sebebiyle diğer İslam eserleri ile 

birlikte mahvedildiğini haber vermektedir 

(Köprülü, 1980: 45). Horsanlı Tekkesi’nden 

ve müştemilatından bugüne sadece kültür 

merkezi olarak kullanılan mescid kalmıştır 

(Şimşek, 2014: 61). Ali Ekrem Erkal’ın verdi-

ği bilgilere göre mübadele sonrasında boşal-

tılan Horasanlı Tekkesi arazisi ve müştemi-

latına Çeşme-Alaçatı mültecileri yerleştiril-

miş, tekkenin bütün müştemilatı yıktırılarak 

buralara 1914 göçmenleri ve 1922 Eylül son-

rası gelenler için evler yaptırılmış, sadece 

tekkenin mescidi bırakılmıştır. Ancak mes-

cid asli fonksiyonunu kaybetmiştir. Bugün 

mescid Alaçatılılar Derneği tarafından yeni 

Alaçatı Kültür Merkezi olarak kullanılmak-

tadır. Mescidin duvarları Alaçatı resimle-

riyle ve Çeşme panoramasıyla süslenmiş, 

bir köşede ise Alaçatılı kadınların yerel bir 

giysisi sergilenmektedir. Dernek ve kültür 

merkezi olarak hizmet veren mescid içerisi-

ne sıralar ve raflar konulmuş olup raflarda 

Çeşme ile ilgili kitaplar vardır (Erkal, 2008: 

408-409; Şimşek, 2014: 63). 

SONUÇ

Bektaşiliğin Girit adasına gelişi adanın 

fethine kadar geri gitmektedir. Keza Girit’te 

faaliyet gösteren ilk tarikatlardan biri Bekta-

şiliktir. Orduyla birlikte kuşatmaya katılan, 

fetih sırasında ve sonrasında adaya yerleşen 

dervişler Girit’te İslamiyet’in yayılmasının 

yolunu açmıştır. Yirmi dört yıl süren Gi-

rit kuşatması sürecinde Osmanlı ordusuna 

Hacı Bektaş’taki Pirevi dervişleri tarafından 

oluşturulan “Bektaşi Dervişleri/Fukaraları 

Kafilesi” de katılmıştır. Kafileyi hazırlayan 

Hacı Bektaş Veli Tekkesi postnişini Dime-

tokalı Vahdeti Dede, Horasanizâde Derviş 

Ali Dede’yi halifesi olarak kafilenin başına 

getirmiştir. İşte bu Bektaşi dervişleri fethin 

ardından adaya yerleşerek tarikatı bura-

da temsil edip yaymışlardır. Ayrıca zaman 

içerisinde adada Türk nüfus iskân edildiği 

sırada pek çok Bektaşi dervişi Hanya, Kan-

diye ve Resmo gibi yerleşim birimlerine göç 

etmişlerdir. Böylece kısa zaman içerisinde 

Girit adasının dört bir yanında Bektaşi tek-

keleri faaliyete geçirilmiş, Bektaşilik adanın 

en faal tarikatlarından biri haline gelmiştir.

Bektaşilik Girit’te merkez olarak ken-

dine Kandiye’yi seçmiş, zamanla şehrin en 

yaygın tarikatı haline gelmiştir. Girit ada-

sında ilk Bektaşi tekkesi Horasanizâde Der-

viş Ali Dede tarafından adanın kuşatılma-

sı sırasında Osmanlı ordusunun karargâh 

kurduğu Pedya kazası yakınlarındaki Voni 

Köyü’nde kurulmuştur. Girit’in fethinde 

ordunun başında bulunan Serdar-ı Ekrem 

Gazi Hüseyin Paşa, Horasanizâde Derviş 
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Ali Dede adına Kandiye’nin fethinin ardın-

dan Kandiye yakınlarında “Horasanlı” diye 

meşhur olan büyük bir tekke yaptırmıştır. 

Tekkenin bütün giderleri de kendisi tarafın-

dan karşılanmıştır. 

Bektaşiliğin Girit’teki en mühim ocağı 

olan Horasanlı Tekkesi tarikatın adada yay-

gınlaşmasında büyük hizmetler görmüştür. 

Adadaki diğer Bektaşi tekkeleri Horasanlı 

Tekkesi’nin ihyasından sonra bu tekkenin 

katkılarıyla meydana gelmiştir. Ayrıca bu 

tekke kısa zamanda gelişme kaydedip şöh-

reti her tarafa yayılmıştır. Seyahate çıkan 

dervişlerin uğrak yeri haline gelen Hora-

sanlı Tekkesi dolayısıyla Girit adası Bektaşi 

dervişleri arasında “Küçük Horasan” adıyla 

anılır olmuştur.

Bektaşiliğin Girit adasındaki en canlı 

ve faal yılları Horasanî Derviş Ali Baba’nın 

Horasanlı Tekkesi’nin başında olduğu 1811-

1844 arasıdır. Gerçi bu dönemde Bektaşilik 

1826 badiresini yaşamış, tarikat Yeniçeri 

Ocağı ile birlikte yasaklanmıştır. Ancak bu 

dönemi en çok zararla atlatan Girit Bektaşi-

leri, Horasanlı Tekkesi’ni yeni binalar ile bü-

yütmüşlerdir. Tekkede XIX. yüzyılın ikinci 

yarısında Safvet İlhami Baba, XX. yüzyılın 

başlarında ise Abidin Mehdi Baba ve Cafer 

Sadık Bektaş Baba postnişinlik yapmışlar-

dır. Bu dönemde adadaki Müslüman nüfus 

içerisinde Bektaşiler %10’dan fazlasını teşkil 

etmişlerdir. Ancak zaman içerisinde adada 

meydana gelen savaş ve isyan hadiseleri 

Müslüman nüfusla birlikte Bektaşilerin de 

Anadolu’ya göçüne neden olmuştur. 

Nitekim Türkiye’deki Giritli göçmenler 

Osmanlı döneminde gelenler (Eski Giritli-

ler) ve mübadele ile gelenler (Yeni Giritliler) 

şeklinde ikiye ayrılabilir. 1898 yılında Sul-

tan Abdülhamit döneminde gelen göçmen-

ler Hatay/Erzin’deki Turunçlu köyüne, Sul-

tan Reşat döneminde gelenler Mersin’deki 

Reşadiye mahallesine yerleştirilmişlerdir. 

Ayrıca Türkiye ile Yunanistan hükümetleri 

arasında yapılan mübadele antlaşması ge-

reği Girit’te bulunan Müslüman nüfus 1924 

yılından itibaren Türkiye’ye göç etmiştir. 

Bu nüfusun önemli bir kısmının Bektaşiliğe 

mensup olduğu, bu göçmenlerin Çukurova 

bölgesinde Adana, Mersin ve Hatay illerine 

yerleştirildikleri tespit edilmektedir. Ayrıca 

İzmir, Aydın, Balıkesir, Ayvalık, Gemlik ve 

Bodrum’a da yerleştirilenler olmuştur. Bun-

lar içerisinde intibak sorunu yaşayanlar bu-

lunduğu gibi mübadele sonrası Anadolu’ya 

gelip yerleşen bazı Bektaşi baba ve dervişle-

rinin tekkeler kurdukları da görülmektedir. 

1924 mübadelesinde Mersin’e gelen Ho-

rasanlı Tekkesi’nin son postnişini Cafer Sa-

dık Bektaş Baba, Fransızlardan kaçan Rum 

ailenin iki kat sekiz odalı evini 25 altına 

satın almıştır. Girit’ten gelirken Horasanlı 

Tekkesi’nin üçüncü dönemini açan Derviş 

Ali Baba’nın kemiklerini beraberinde ge-

tirerek Tarsus’a defnetmiştir. Cafer Sadık 

Bektaş Baba son zamanlarını Mersin’de ge-

çirmiştir. 25 Ocak 1966’da Mersin’de yüz 

yaşını geçmiş olarak vefat etmiştir. Mezarı 

Mersin Mezarlığı’ndadır. 
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A. Belgeler 

Belge 1. Sultan Mehmet’in Kandiye sanca na ba l Pedye nahiyesindeki Voni 

köyünü Kandiye kalesi d ndaki Horasanl eyh Ali Efendi’nin Bekta i tekkesine vakf 

eyledi i (VGMA, Defter nr. 2827, s.23; VGMA, Defter nr. 4912, s.4). 

 

 

 

Cennetmekân Sultan Mehmed Hân hazretlerinin Kandiye kal‘as hâricinde vâki‘ eyh 

Ali Efendi’nin Bekta i tekyesine vakf eyledi i karye ber mûceb-i vakfnâme maktu‘ât. 

Cennetmekân Sultan Mehmed Hân hazretlerinin Kandiye kal‘ası hâricinde vâki‘ Şeyh Ali 

Efendi’nin Bektaşi tekyesine vakf eylediği karye ber mûceb-i vakfnâme maktu‘âtı.

Kandiye sancağına tâbi‘ Petye nâhiyesinde vâki‘ Voni karyesi.
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Belge 2. Kandiye sancağı Petye kazasına tabi Voni köyünün 1650 yılından itibaren Horasanlı 

Derviş Ali’nin tekkesi vakfından olduğu (BOA, EV.MKT, 147/6).

Kandiye sanca na tâbi‘ Petye nâhiyesinde vâki‘ Voni karyesi. 

Belge 2. Kandiye sanca  Petye kazasna tabi Voni köyünün 1650 ylndan itibaren 

Horasanl Dervi  Ali’nin tekkesi vakfndan oldu u (BOA, EV.MKT, 147/6). 

 

 

 

Kandiye’de Horasanî Dervi  Ali vakfna dâ’ir 

Numara 419 

Kandiye sanca  mülhakatndan Pezye kazâsna tâbi‘ Voni karyesinin Horasanî Dervi  

Ali’nin tekyesi evkafndan oldu u geçende gönderilen kurrâ vakfnâmeleri meyannda 

bulunan bin altm  (1060/1650) tarihli vakfnâmede gösterilmi  ise de karye-i mezkûrenin 

hâs- hümâyûn dâhilinde idü ü irade bulunub tetebbu‘ edilen defter-i hâkânî mündericatndan 

anla ld ndan bahisle su’âl-i mu‘âmeleyi hâvî Girid vilayet-i celilesinden meb‘ûs tahriratn 

gönderildi i beyan- âlisiyle icrâ-y îcâb ba-tezkere-i sâmiye emr ve i ‘âr buyurulmu  ve 

ba‘dehu icabna baklmak üzere vakf- mezkûrun bin altm  tarihlü nezaret-i celileleri cihat 

Kandiye’de Horasanî Derviş Ali vakfına dâ’ir

Numara 419

Kandiye sancağı mülhakatından Pezye 
kazâsına tâbi‘ Voni karyesinin Horasanî Derviş 
Ali’nin tekyesi evkafından olduğu geçende gön-
derilen kurrâ vakıfnâmeleri meyanında bulunan 
bin altmış (1060/1650) tarihli vakıfnâmede göste-
rilmiş ise de karye-i mezkûrenin hâs-ı hümâyûn 
dâhilinde idüğü irade bulunub tetebbu‘ edilen 
defter-i hâkânî mündericatından anlaşıldığından 
bahisle su’âl-i mu‘âmeleyi hâvî Girid vilayet-i 
celilesinden meb‘ûs tahriratın gönderildiği 
beyan-ı âlisiyle icrâ-yı îcâbı ba-tezkere-i sâmiye 
emr ve iş‘âr buyurulmuş ve ba‘dehu icabına ba-
kılmak üzere vakf-ı mezkûrun bin altmış tarihlü 
nezaret-i celileleri cihat kaleminde mukayyed 
olan vakfiyyesi suretinin celbine lüzum görün-
düğü kuyud-ı hâkâni kaleminden ifade kılınmış 

olmağla mezkur vakfiye suretinin irsali vergi 

emanet-i behiyyesinden 7 Receb sene 99 (25 Ma-

yıs 1882) tarihi ve 12 numarasıyla varid olan tez-

kerede beyan ve iş‘âr olunmuş ve kuyûda lede’l-

mürâca‘a Girid ceziresinde Kandiye kal‘ası 

kurbunda Horasan oğlu nâm-ı diğer Bektaşiler 

tekyesi vakfından vazife-i mu‘ayyene ile tekye-

nişin ve tevliyeti 4 M sene 1275 (14 Ağustos 1858) 

tarihli Ali Zeynelabidin Efendi’nin ba-berat-ı âli 

uhdesinde olub vakf-ı mezburun bir kıt‘a vak-

fiyyesi dahî mukayyed bulunmuş olduğundan 

ber mûcib-i iş‘âr vakfiye-i mezkûrun kaydın-

dan musaddak suretinin bi’l-istinsâh emânet-i 

müşarünileyhâya irsalini mutazammın tezkere-i 

mezkûre cevab-ı âli-i nezaretpenahilerinin tasti-

ri ferman buyurulmak tevaffuk eder fî 27 Receb 

sene 99 (14 Haziran 1882) fî 10 Şa‘bân sebe 99 (27 

Haziran 1882) yazıldı.
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Belge 3. Kandiye sancağında Pedye nahiyesinde Voni köyünün Horasanlı Tekkesi’ne 1650 yılın-

da vakfedildiği (BOA, EV.MKT, 1776/298).

kaleminde mukayyed olan vakfiyyesi suretinin celbine lüzum göründü ü kuyud- hâkâni 

kaleminden ifade klnm  olma la mezkur vakfiye suretinin irsali vergi emanet-i 

behiyyesinden 7 Receb sene 99 (25 Mays 1882) tarihi ve 12 numarasyla varid olan tezkerede 

beyan ve i ‘âr olunmu  ve kuyûda lede’l-mürâca‘a Girid ceziresinde Kandiye kal‘as 

kurbunda Horasan o lu nâm- di er Bekta iler tekyesi vakfndan vazife-i mu‘ayyene ile 

tekyeni in ve tevliyeti 4 M sene 1275 (14 A ustos 1858) tarihli Ali Zeynelabidin Efendi’nin 

ba-berat- âli uhdesinde olub vakf- mezburun bir kt‘a vakfiyyesi dahî mukayyed bulunmu  

oldu undan ber mûcib-i i ‘âr vakfiye-i mezkûrun kaydndan musaddak suretinin bi’l-istinsâh 

emânet-i mü arünileyhâya irsalini mutazammn tezkere-i mezkûre cevab- âli-i 

nezaretpenahilerinin tastiri ferman buyurulmak tevaffuk eder fî 27 Receb sene 99 (14 Haziran 

1882) fî 10 a‘bân sebe 99 (27 Haziran 1882) yazld. 

Belge 3. Kandiye sanca nda Pedye nahiyesinde Voni köyünün Horasanl Tekkesi’ne 

1650 ylnda vakfedildi i (BOA, EV.MKT, 1776/298). 

 

 

 
Cihet-i mezkûrun ma‘ varak bahâ harc-ı ni-

haiyyesi olan bin yüz yetmiş beş (1.175) guruş 

otuz yedi buçuk (37,5) para bi’l-vürûd terkim 

kılınan (2.425) ve (2.427) numaralı makbuz il-

mühaberleri mucibince ve yedi bin yüz elli iki 

(7.152) guruş meyanında teslim-i hazine kılındı-

ğı kayden anlaşılmağla ne veçhile mu‘âmelenin 

cihat kaleminden îfâsı lazım gelür fî 13 Mayıs 

sene 305 (25 Mayıs 1889).

Nezaret-i evkaf-ı hümâyûna mülhak 

evkâfdan Girid ceziresinde Kandiye kal‘ası kur-

bunda Horasan oğlu nâm-ı diğer Bektaşiler tekye-

si vakfından almak üzere vazife-i mu‘ayyene ile 

tevliyet ve tekye-nişinlik cihetleri 4 M sene 1265 

(30 Kasım 1848) tarihinde Ali Zeynelabidin Efen-

di ibn Mustafa’ya tevcih olunduğu mutazammın 

berâtı verildiği kayden anlaşılmış ve Hacı Bek-

taş Velî fukarasından Derviş Ali’nin bin altmış 
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(1060/1650) tarihiyle müverrah bin iki yüz dört 

(1204/1789-1790) tarihiyle kayd olunmuş olan 

vakfiyesinde merhum Hacı Bektaş Veli kuddise 

sırrehü’l-azizin fukarasından râfi‘-i refi‘-i râfi‘ü’ş-

şân-ı hâkânî kıdvetü’s-sulehâü’s-sâlihin Derviş 

Ali zîde salah ordu-yı hümâyunum gelüb beş se-

neden berü Girid ceziresinde Bektaşi fukarasıyla 

leyl u nehâr asâkir-i nusret-i encâmın muzaffer 

ve fühûr ve i‘dâ-yı bed-nihâdın münhezim ve 

makhûr olmalarına ed‘iyye-i hâliseden hâlî ol-

madıklarından ma‘adâ müceddeden binâ olunan 

kal‘anın kurbunda hasbinallahu te‘âla bir tekye 

bünyâd edüb eyyâm ve leyyâl ezdiyar-ı ömr ve 

devletim ve imtidâd-ı izz-i şevketim da‘vâtına 

bi’l-izz ve ve’l-isâl müdâvemet ve iştifâl üzere 

olub lakin ziyade fakirü’l-hâl ve bâb-ı ma‘işette 

mustaribü’l-ahvâl olmalarıyla Kandiye sanca-

ğında Pedye nâhiyesinde Voni nâm karye tek-

yelerine vakf ve kendülerinin hak-ı meşrutaları 

olmak bâbında istid‘â-yı inâyet etmek hakların-

da mezid-i inâyet-i mülûkânem zuhura gelüb 

zikr olunan karye-i cezireden mâ‘adâ hudûd ve 

sınırı ve a‘şâr ve rüsumu ve evlad-ı evlad-ı evlad 

re‘âyâsı ve ispençesiyle tekye-i mezbûreye vakf 

ve vâki‘ olan mahsûlât ve rüsûmâtı tekyede sakin 

olan fukaranın mu‘avenet ve sâ’ir levâzımâtına 

meşruta olmak üzere re‘âyâsı ve ispençesiyle ve 

sınırı dâhilinde olan arazi ve eşcâr-ı müsmire ve 

gayr-i müsmiresi ve uyûn ve enhâr ve tarla ve 

ciyâl ve bağ ve bağçe ve zeytinlikleri ve a‘şâr-ı 

şer‘iyye ve rüsûmâta ve kaçkun ve mâl-ı gâ’ib 

ve mâl-ı mefkûd ve metrukâtı ve beytü’l-mâl-i 

âm ve resm-i asiyâb ve resm-i güvâre ve resm-i 

arsâne ve tapu-yı zemin ve destbâni ve bâd-ı 

hevâ ve sâ’ir müteveccihâtı ve bi’l-cümle âmme-i 

hukuk-ı şer‘iyye ve rüsumuyla mefrûzü’l-kalem 

ve maktu‘ü’l-kadem serbesti olmak üzere ve 

vakf-ı şer‘iyle vakf edüb tekyenin vakfı ve vâki‘ 

olan masûlât ve rüsûmât içinde sâkin olan 

dervişânın mu‘avenet ve sâ’ir levâzımâtının 

hak-ı meşru‘u ola mademki mezbûr Derviş Ali 

hayatında ve tekye-i mezbûrenin meşihati hiz-

metinde dâ’im ve kâ’im olur karye-i mezbûreyi 

zabt ve mahsûlâtını ahz ve kabz edüb minvâl-i 

muharrer üzere fukaranın mu‘avenet ve sâ’ir 

levazımatına sarf ile ba‘de’l-vefât her kim Bek-

taşilerden tekye-i mezbûrenin meşihati hizme-

tinde olub tekyede sâkin olur ise ol zabt edüb 

ala yevmi’l-mev‘ûd müstemid ve mahdûd ve 

vech-i meşrûh üzere mutasarrıf olalar olbâbda 

cevâhir-i ısdâk-ı hilafet ve saltanat-ı cihanda-

ri benim evlad ve efrad-ı âli nesrâdımdan ve 

ensâb-ı i‘kâb-ı haşmet şi‘ârımdan ve vüzerâ-yı 

izâm ve vükelâ-yı kirâm ve defterdârân-ı erkân-ı 

ma‘delet aşarımdan ekâbir ve efâzıl ve cümle âlî 

ve asâfî ve emval ve mübâşirin-i a‘mâlden hiç 

ferd-i kâ’inâmen-kân ve keyfe-mâkân mâni‘ ve 

dâfi‘ olmaya deyu musarrah bulunmuş olmağla 

evvel emirde vakf-ı mezkûrun muhasebesi key-

fiyeti muhasebe-i umumiyye idâresinden beyân 

olunması lazım gelür fî 31 Mayıs sene 306 (12 

Haziran 1890).
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Belge 4. Horasanlı Tekkesi’ne 1700 tarihinde Şeyh Abdullah Efendi’nin tekkenişin tayin edilme-

si (VGMA, Defter nr. 229, s.337).

levazmatna sarf ile ba‘de’l-vefât her kim Bekta ilerden tekye-i mezbûrenin me ihati 

hizmetinde olub tekyede sâkin olur ise ol zabt edüb ala yevmi’l-mev‘ûd müstemid ve mahdûd 

ve vech-i me rûh üzere mutasarrf olalar olbâbda cevâhir-i sdâk- hilafet ve saltanat- 

cihandari benim evlad ve efrad- âli nesrâdmdan ve ensâb- i‘kâb- ha met i‘ârmdan ve 

vüzerâ-y izâm ve vükelâ-y kirâm ve defterdârân- erkân- ma‘delet a armdan ekâbir ve 

efâzl ve cümle âlî ve asâfî ve emval ve mübâ irin-i a‘mâlden hiç ferd-i kâ’inâmen-kân ve 

keyfe-mâkân mâni‘ ve dâfi‘ olmaya deyu musarrah bulunmu  olma la evvel emirde vakf- 

mezkûrun muhasebesi keyfiyeti muhasebe-i umumiyye idâresinden beyân olunmas lazm 

gelür fî 31 Mays sene 306 (12 Haziran 1890). 

Belge 4. Horasanl Tekkesi’ne 1700 tarihinde eyh Abdullah Efendi’nin tekkeni in 

tayin edilmesi (VGMA, Defter nr. 229, s.337). 

 

 

Tekyeni inlik 

Vakf- tekye-i Horasan o lu nâm- di er Bekta iler der kurb- kal‘a-i Kandiye tâbi‘-i 

Girid 

eyh Abdullah Efendi arzuhal klub tekye-i mezbûrun vazife-i mu ‘ayyenesiyle 

tekyeni inli i babas Ebubekir üzerinde iken fevt oldukda diyar- aharda olmakla 

mahlûlünden ehil olub ann dahi fevtinden ehl olanlara verilüb kendü babas Ebubekir 

olma la kendüye verilmek üzere taleb etme in babas Ebubekir mucibince ref‘inden tevcih 

olundu fî 27 Ra 1112 (11 Eylül 1700). 

 

Tekyenişinlik

Vakf-ı tekye-i Horasan oğlu nâm-ı diğer 

Bektaşiler der kurb-ı kal‘a-i Kandiye tâbi‘-i Gi-

rid

Şeyh Abdullah Efendi arzuhal kılub tekye-i 

mezbûrun vazife-i mu ‘ayyenesiyle tekyenişinli-

ği babası Ebubekir üzerinde iken fevt oldukda 

diyar-ı aharda olmakla mahlûlünden ehil olub 

anın dahi fevtinden ehl olanlara verilüb ken-

dü babası Ebubekir olmağla kendüye verilmek 

üzere taleb etmeğin babası Ebubekir mucibince 

ref‘inden tevcih olundu fî 27 Ra 1112 (11 Eylül 

1700).
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Belge 5. 1701 yılında Horasanlı Tekkesi’nin Mehmet Dede bin İvaz tarafından idare edildiği 

(VGMA, Defter nr. 230, s.22). 

Belge 5. 1701 ylnda Horasanl Tekkesi’nin Mehmet Dede bin vaz tarafndan idare 

edildi i (VGMA, Defter nr. 230, s.22).  

 

 

Tekyeni inlik 

Vakf- tekye-i Horasano lu nâm- di er Bekta iler Kandiye cezire-i Girid 

Tekye-i mezbûrun vazife-i mu‘ayyene ile tekyeni ini olan Elhac Bekta  o ullarndan 

Mehmed Dede ibn vaz meclis-i er‘e varub mutasarrf oldu u tekyeni inlik babas Ebubekir 

üzerinde iken fevt oldukda diyar- aharda olma la babas mahlûlünden Receb nâm kimesne 

olub ba‘dehu ann fevtinde nâ-ehl Mehmed nâm kimesneye verilüb babas Ebubekir olma la 

kendüye verilmek üzere ahvâli arz ve i‘lâm olunmam  iltimas eyledikde medine-i mezbûre 

sükkânndan himem-i gayr- vech-i kesir bigaraz ve ehl-i vukuf meclis-i er‘den tekye-i 

mezbûre Ebubekir fevtinden o lu olmak üzere Abdullah nâm kimesne babam Ebubekir’den 

hilaf- inhâ olub lakin merkum Mehmed Dede her veçhile tekyeni inli e muhal ve müstehak 

oldu u ala tariki’ - ehâde ihbâr ve mezbûr Abdullah’n babas Ebubekir tekye-i mezbureye 

mutasarrf olmad  zahir ve nümayan olma la merkum Mehmed Dede’ye ibkâ olunub zirden 

tekmil-i ibkasna Kandiye kads Mehmed Efendi meclis-i er ‘iyye tekye-i mezbûr Ebubekir 

fevtinden Receb Dede’ye ann dahî fevtinden Mehmed Dede bin vaz’a kayd eyh Abdullah 

Efendi’ye ve bir güne derkenâr olma la mucibince tevcih olunmak fî 28 R sene 1113 (2 Ekim 

1701).    

 

Tekyenişinlik

Vakf-ı tekye-i Horasanoğlu nâm-ı diğer Bek-

taşiler Kandiye cezire-i Girid

Tekye-i mezbûrun vazife-i mu‘ayyene 

ile tekyenişini olan Elhac Bektaş oğullarından 

Mehmed Dede ibn İvaz meclis-i şer‘e varub 

mutasarrıf olduğu tekyenişinlik babası Ebube-

kir üzerinde iken fevt oldukda diyar-ı aharda 

olmağla babası mahlûlünden Receb nâm kimes-

ne olub ba‘dehu anın fevtinde nâ-ehl Mehmed 

nâm kimesneye verilüb babası Ebubekir olmağ-

la kendüye verilmek üzere ahvâli arz ve i‘lâm 

olunmamış iltimas eyledikde medine-i mezbûre 

sükkânından himem-i gayr-ı vech-i kesir bigaraz 

ve ehl-i vukuf meclis-i şer‘den tekye-i mezbûre 

Ebubekir fevtinden oğlu olmak üzere Abdullah 

nâm kimesne babam Ebubekir’den hilaf-ı inhâ 

olub lakin merkum Mehmed Dede her veçhile 

tekyenişinliğe muhal ve müstehak olduğu ala 

tariki’ş-şehâde ihbâr ve mezbûr Abdullah’ın 

babası Ebubekir tekye-i mezbureye mutasarrıf 

olmadığı zahir ve nümayan olmağla merkum 

Mehmed Dede’ye ibkâ olunub zirden tekmil-i 

ibkasına Kandiye kadısı Mehmed Efendi meclis-i 

şer ‘iyye tekye-i mezbûr Ebubekir fevtinden Re-

ceb Dede’ye anın dahî fevtinden Mehmed Dede 

bin İvaz’a kayd Şeyh Abdullah Efendi’ye ve bir 

güne derkenâr olmağla mucibince tevcih olun-

mak fî 28 R sene 1113 (2 Ekim 1701). 
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Belge 6. Horasanlı Tekkesi’ne 1714 yılında Seyyid Mustafa’nın tekkenişin olarak görevlendiril-

mesi (VGMA, Defter nr. 234, s.446).

Belge 6. Horasanl Tekkesi’ne 1714 ylnda Seyyid Mustafa’nn tekkeni in olarak 

görevlendirilmesi (VGMA, Defter nr. 234, s.446). 

 

 

 

Tekyeni inlik  

Tekye-i Horasano lu nâm- di er Bekta iler der kurb- kal ‘a-i Kandiye cezire-i Girid 

Kandiye muzâfâtndan kal‘a-i cedid kurbunda vâki‘ Hac Bekta  Veli fukarasndan 

Dervi  Ali Horasani o lunun binâ eyledi i tekye-i mezbûrenin vazife-i mu‘ayyene ile tekye-

ni in olan Seyyid Mustafa meclis-i er‘e varub tekye-i mezbûrenin te’sisi olan merkûmân hîn-

i fethde asâkir-i slamn hizmet-i du‘âlarndan olmalaryla merhum Sultan Mehmed Hân- 

Gâzi Pedne nahiyesinde Voni nâm karyeyi tekye-yi mezbûre fukarasna ve misafirine it‘âm- 

Tekyenişinlik 

Tekye-i Horasanoğlu nâm-ı diğer Bektaşiler 

der kurb-ı kal ‘a-i Kandiye cezire-i Girid

Kandiye muzâfâtından kal‘a-i cedid kur-

bunda vâki‘ Hacı Bektaş Veli fukarasından Der-

viş Ali Horasani oğlunun binâ eylediği tekye-i 
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mezbûrenin vazife-i mu‘ayyene ile tekye-nişin 

olan Seyyid Mustafa meclis-i şer‘e varub tekye-i 

mezbûrenin te’sisi olan merkûmân hîn-i fethde 

asâkir-i İslamın hizmet-i du‘âlarından olmala-

rıyla merhum Sultan Mehmed Hân-ı Gâzi Pedne 

nahiyesinde Voni nâm karyeyi tekye-yi mezbûre 

fukarasına ve misafirine it‘âm-ı ta‘âm olmak 

üzere vakf ve şart ve vakfnâme-i hümayun ve-

rüb sinîn-i kesireden ber vech-i meşrut zabt 

üzereler iken sonradan üzerinden tahrir geçmiş 

deyu mugayir-i şart-ı vâkıf ahara zabt ettirilüb 

gadr olunmağla karye-i mezbûre kemâfî evlad-ı 

vakfiyet üzere tekye-i mezbûre mezbûr Sey-

yid Mustafa’ya ettirilmek üzere Kandiye kadısı 

Seyyd Mustafa Efendi arz etmekle defterhânesi 

görüldükden Bedne nahiyesinde iki yüz dört 

zemin ve zemin-i der tasarruf Mehmed Dede 

akar-ı tekye-i Horasanî dönüm yüz yirmi bir bu-

çuk (121,5) tarla bağ dönüm iki (2) bağçe dönüm 

üç buçuk (3,5) hasıl-ı tarla-yı a‘la dönüm yedi 

yüz kırk beş (745) beher dönüm fî beş keyl hâsıl 

on bin yedi yüz yirmi beş (10.725) haraca mu-

kabil fi’s-seb‘ keyl beş yüz otuz iki hasıl on beş 

bin dokuz yüz altmış dört (15.964) ma‘a gayruhu 

cem‘an altmış bir bin beş yüz otuz bir (61.531) 

Afi Mazardolu (?) nâm karye defter-i mukata‘at-ı 

hümâyûnumdan olmak üzere tahrir ve zikr olu-

nan yüz yirmi bir buçuk (121,5) dönüm tarla iki 

(2) dönüm bağ ve üç buçuk (3,5) dönüm bağçe 

vakf-ı mezkûr Horasanî tekyesine olmak iktiza 

eder deyu defter emini Ebubekir Efendi arz edüb 

ve tekye-i mezbûrenin tekyenişinliği Mehmed 

Dede ibn İvaz evladından olduğu Anadolu mu-

hasebesinden derkenar olunan mezbûr Essey-

yid Mustafa tekrar arzuhal edüb mukaddemâ 

tekye-i mezbûrenin tekyenişini olan Mehmed 

Dede’nin hilaf-ı şart-ı vakıf hareket ve halâtının 

zahir olmağla tekyenişinlik ref‘inden bana tev-

cih olunmak üzere arz olunub berat olunmak 

içün arz gönderdiğim arz Anadolu muhasebe-

sine müraca‘at etmeksizin askeriden selh üzere 

berat ettirüb Anadolu ref‘ olunan Mehmed Dede 

üzerinde kalmağın şeyh-i mezbûr Mehmed 

Dede’nin ref‘inden sıhhat üzere tevcih ve ma-

liyeden berat verilmek bâbında inayet-i rıza ve 

karye-i mezbûrenin cümlesi hîn-i fetihten tekye-i 

mezbureye vakf olunmak üzere Mehmed Hân 

aleyhürrahman ve’l-gufrân hazretlerinin tuğra-

yı garralarıyla mücella bir kıt‘a vakfnâme dahi 

ibraz ettirüb bu takdirce tekye-i mezbûrenin 

hâlâ tekyenişini mezbûr Seyyid Mustafa olduğu 

Kandiye kadısı arzından münfehim olub iddi‘âsı 

üzere tekyenişinliği Mehmed Dede ref‘inden 

kendüne arz olundukda Anadolu muhasebesine 

mürâca‘at etmeksizin askeriden berat olunmuş 

sehve mebni olduğu iş‘âr olmağla selefi Meh-

med Dede bin İvaz ref‘inden tekyenişinliği sıh-

hat üzere tevcih ve maliyeden berat olunmak fî 5 

N sene 1126 (14 Eylül 1714).
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Belge 7. 1726 yılında Horasanoğlu Tekkesi’nin şeyhi Seyyid Mustafa Baba’nın vefat ettiği ve 

münhal bulunan şeyhlik ve mütevellilik görevlerine oğlu Seyyid Mehmet Baba’nın atandığı (VGMA, 

Defter nr. 231, s.72).

 

 

Girid ceziresinde Kandiye kal‘as kurbunda Horasano lu nâm- di er Bekta iler vakf 

tekyesinin vazife-i mu‘ayyene ile tekyeni ini olan Esseyyid Mustafa fevt olub ber vech-i âlî 

hizmet-i lâzmesi mu‘attl kalma la erbab- istihkakdan o lu âkil ve bâli  ve re id ve talib-i 

ilm olub her veçhile hizmet-i mezbûre uhdesinden gelme e kâdir oldu u sekât- sahihatü’l-

kelimât etmeleriyle cihet-i mezbûr vazife-i mu‘ayyenesiyle o lu merkum Seyyid Mehmed’e 

tevcih olunub yedine berat- âli ân ihsân buyurulub inâyet ricasna Kandiye kads Elhâc 

Hüseyin Efendi arz etmekle Anadolu muhasebesi kuyûdâtna nazar olundukda cihet-i 

mezbûre Mustafa mahlûlünden Mehmed’e tevcih olunub defterine erh verilüb derkenâr 

olunma n mucibince babas mahlûlünden tevcih olunub arzuhâl ile evrâk kaydna i‘tibâr 

olunmamak fî 14 N sene 1138 (16 Mays 1726).  

 

Belge 8. Mustafa Baba bin Mehmet’in post-ni inlik görevini devrald  Horasanl 

Tekkesi’ne 1777 ylnda yaplan müdahalenin men edilmesi iste i (VGMA, Defter nr. 260, 

s.228). 

 

Girid ceziresinde Kandiye kal‘ası kurbunda 

Horasanoğlu nâm-ı diğer Bektaşiler vakfı tekye-

sinin vazife-i mu‘ayyene ile tekyenişini olan Es-

seyyid Mustafa fevt olub ber vech-i âlî hizmet-i 

lâzımesi mu‘attıl kalmağla erbab-ı istihkakdan 

oğlu âkil ve bâliğ ve reşid ve talib-i ilm olub her 

veçhile hizmet-i mezbûre uhdesinden gelmeğe 

kâdir olduğu sekât-ı sahihatü’l-kelimât etme-

leriyle cihet-i mezbûr vazife-i mu‘ayyenesiyle 

oğlu merkum Seyyid Mehmed’e tevcih olunub 

yedine berat-ı âlişân ihsân buyurulub inâyet 

ricasına Kandiye kadısı Elhâc Hüseyin Efendi 

arz etmekle Anadolu muhasebesi kuyûdâtına 

nazar olundukda cihet-i mezbûre Mustafa 

mahlûlünden Mehmed’e tevcih olunub defteri-

ne şerh verilüb derkenâr olunmağın mucibince 

babası mahlûlünden tevcih olunub arzuhâl ile 

evrâk kaydına i‘tibâr olunmamak fî 14 N sene 

1138 (16 Mayıs 1726). 
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Belge 8. Mustafa Baba bin Mehmet’in post-nişinlik görevini devraldığı Horasanlı Tekkesi’ne 

1777 yılında yapılan müdahalenin men edilmesi isteği (VGMA, Defter nr. 260, s.228).

 

 

Kandiye muhafzna ve kadsna hüküm ki 

Girid ceziresinde Kandiye kal‘as kurbunda vâki‘ Horasano lu nâm- di er Bekta iler 

tekyesi vakfnn tekye-ni in ve tevliyeti olan Baba Mustafa arzuhal sunub zikr olunan tekye-

ni inlik ve tevliyet bundan akdem kendüye tevcih olunub yedine berat ve zabt içün emr-i 

âli ân rica buyurulub ayende ve revendeye it‘âm- ta‘âm edüb mahsûlât ve rüsûmât vakf 

kadimi üzere zabt ahz ve kabz ve ber vech-i muharrer ayende ve revendeye it‘âm içün içün 

yedine hüccet-i er‘iyye verildi inde ma‘ada tekye-i mezbûru ve sâ’ir arazi ve irad- vakf bin 

doksan senesinden (1090) beru art- vâkf üzere Bekta iyân zabt ve zirâ‘at edegelüb hilâf- 

art- vâkf ve kadim mugayir bir dürlü dahl ve ta‘arruz olunmak iktiza etmez iken Girid 

sakinlerinden Maliye brahim ve on dört cemâ‘atinden Elhâc brahim ve Mustafa ve Debba  

sma‘il ve krk iki cemâ‘atinden Derzi brahim nâmûn kimesneler beyden ve yeniçeriden olub 

hilaf- er‘-i erîf ve mugâyir-i art- vâkf ve amel-i kadim tekye-i mezbûrun vakfn zabt ve 

icâre teklifi ile tarla ve arazi-i vakf zabt ettirilüb ber takrib kendüye ve fukaraya gadr- külli 

etmeleriyle mezkûrun ve sâ’ir vakf- mezbûrun rabtna müdâhale etmeyüb kadimi üzere 

kendüye berat mucibince zabt ettirilmek bâbnda istid‘â-y inâyet etme in hazine-i âmirede 

mahfuz Anadolu muhasebesi defterlerine nazar olundukda tekye-i mezbûrun tekye-ni inlik ve 

tevliyeti mezkûr Mustafa Baba ibn Mehmed’in ba-vazife-i mu‘ayyene üzerinde idü ü ve 

tekye-i mezbûrede tekye-ni in ve mütevelli olanlarn yedlerinde olan vakfnâme-i hümâyûn 

Kandiye muhafızına ve kadısına hüküm ki

Girid ceziresinde Kandiye kal‘ası kurbunda 

vâki‘ Horasanoğlu nâm-ı diğer Bektaşiler tekyesi 

vakfının tekye-nişin ve tevliyeti olan Baba Mus-

tafa arzuhal sunub zikr olunan tekye-nişinlik 

ve tevliyet bundan akdem kendüye tevcih olu-

nub yedine berat ve zabtı içün emr-i âlişân rica 

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

edüb mahsûlât ve rüsûmât vakfı kadimi üzere 

zabt ahz ve kabz ve ber vech-i muharrer ayen-

de ve revendeye it‘âm içün içün yedine hüccet-i 

şer‘iyye verildiğinde ma‘ada tekye-i mezbûru ve 

sâ’ir arazi ve irad-ı vakfı bin doksan senesinden 

(1090) beru şart-ı vâkıfı üzere Bektaşiyân zabt 

ve zirâ‘at edegelüb hilâf-ı şart-ı vâkıf ve kadim 

mugayir bir dürlü dahl ve ta‘arruz olunmak 
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iktiza etmez iken Girid sakinlerinden Maliye 

İbrahim ve on dört cemâ‘atinden Elhâc İbra-

him ve Mustafa ve Debbağ İsma‘il ve kırk iki 

cemâ‘atinden Derzi İbrahim nâmûn kimesneler 

beyden ve yeniçeriden olub hilaf-ı şer‘-i şerîf ve 

mugâyir-i şart-ı vâkıf ve amel-i kadim tekye-i 

mezbûrun vakfını zabt ve icâre teklifi ile tarla 

ve arazi-i vakfı zabt ettirilüb ber takrib kendüye 

ve fukaraya gadr-ı külli etmeleriyle mezkûrun 

ve sâ’ir vakf-ı mezbûrun rabtına müdâhale et-

meyüb kadimi üzere kendüye beratı mucibince 

zabt ettirilmek bâbında istid‘â-yı inâyet etmeğin 

hazine-i âmirede mahfuz Anadolu muhasebesi 

defterlerine nazar olundukda tekye-i mezbûrun 

tekye-nişinlik ve tevliyeti mezkûr Mustafa Baba 

ibn Mehmed’in ba-vazife-i mu‘ayyene üzerin-

de idüğü ve tekye-i mezbûrede tekye-nişin ve 

mütevelli olanların yedlerinde olan vakıfnâme-i 

hümâyûn mûcebince tekyede sâkin olub irad 

ma‘lûm-ı vakfda hâsıl olan galleden fukarâ ve 

enbâsıyla it‘âm ve ta‘mîr iktizâ eden mahalleri 

fazlasından ta‘mîr olunmak üzere şart ve ta‘yîn 

buyurulmuşken hâlâ tekye-i mezbûreden vazife 

ile tekye-nişin ve mütevelli olan Derviş Musta-

fa hilâf-ı şart-ı vâkıf tekyede sâkin olmadığın-

dan ma‘âdâ şurûta ri‘âyet olunmağın gelle-i 

vakfı kendü masârıfına sarfla istihlâm edüb 

tekye-i mezbûre harâbe müşrik olduğu lede’ş-

şer‘ mu‘ayyen ve cidâr kurrâ ahalileri dahî ber 

vech-i muharrer divan-ı Kandiye’ye ihbâr ve 

iştirak etmeleriyle merkum Derviş Mustafa’nın 

ref‘î iktizâ etmeğin tekye-nişinlik ve tevliyetlerin 

uhdesinde gelmeğe kâdir ve âyin-i tarikat-ı Bek-

taşiyye icrasına iktizâları zâhir ashab-ı sülûkden 

ve erbab-ı istihkâkdan diğer Derviş Mustafa bin 

Yusuf her veçhile muhal ve müstehak olmağın 

mezkûr Derviş Mustafa’nın ref‘inden diğer Der-

viş Mustafa bin Yusuf’a tevcihle umur-ı vakf-ı 

mezbûru rü’yete nazar-ı nefs lazım ve labüdd 

olmağla Kandiye kal‘ası muhâfazasında olan 

dergâh-ı âlî Yeniçerileri ağaları bulunanlar 

vakf-ı mezbûre ber vech-i hasbî nazar ta‘yîn 

olunmak ricasına Kandiye muhâfızı vezir-i 

mükerrem Mehmed Paşa ve kadısı Hasan Paşa 

başka başka arz etmeleriyle mucibince tevcih 

ve ağa-yı müşârünileyhâ nezaretine ilhak olun-

duğu şurûtu dahî derkenâr ve arz ve mezkûr 

Mustafa Baba ibn Mehmed’e zikr olunan tekye-

nişinlik ve tevliyet tevcih ve yedine berat-ı âlişân 

ihsân buyurulub yedinde olan fetevâ-yı şerîfe 

ve berât-ı âlişân mûciblerince zabt ve rabt ve 

mahsûlât ve rusûmât-ı vakf her ne ise kanun-ı 

fer‘ ve evvelkiler üzere cem‘ ve tahsil ve ahz ve 

kabz ettirilüb mugâyir-i emr-i âlişân taraf-ı ahar-

dan müdâhale ve ta‘arruz ettirilmemek bâbında 

emr-i şerîf verilmek ricasına istid‘â-yı inâyet 

etmekle mûcebince amel olunmak bâbında bin 

yüz doksan senesi Cemaziyelahirinin on beşinci 

günü sâdır olan ferman-ı şerif mûcebince zabt-ı 

içün emr-i âlişân verilmek maliye ahkâmından 

dahî derkenâr olunmağın derkenârı mûcebince 

kadısına hitaben hüküm ki fî 13 C sene 1191 (19 

Temmuz 1777) tarihinde sâdır olan ferman-ı âlî 

mûcebince emr-i âlişân yazılmak içün iş bu tez-

kere verildi.
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Belge 9. Kandiye kalesi yakınındaki Petye nahiyesi Voni köyündeki Horasanlı Tekkesi vakfı-

na ait olan tarla, bağ ve bahçeler ile 1780-1814 yılları arası tekkenişin ve mütevelliler (BOA, C.EV, 

656/33051). 

 

 

izzetlû defterdar efendi 

takririn mûcebince emr-i erîf sdar ettirilmi dir deyu fî 26 S sene 232 (15 Ocak 1817). 

Dervi  Ali nâm kimesnenin mübârek rikâb- hümâyûn- mülûkaneye ve Bâb- âlilerine 

takdim eyledi i iki kt‘a arzuhâli mefhumunda Girid ceziresinden Kandiye kal‘as kurbunda 

vâki‘ Horosâno lu nâm- di er Bektâ iler tekyesi vakfnn vazife-i mu‘ayyene ile tekye-ni in 

ve tevliyetine mutasarrf olub tekye-i mezkûr fukarasnn it‘âm- ta‘âmlar içün Kandiye 

sanca nda Bedne nâhiyesinde Voni nâm karyenin haslât bâ-vakfiyye art klnmakdan nâ î 

taraf- ahardan müdâhale olunmak icab etmez iken karye-i mezkûreyi havâs- hümayundur 

deyu taraf- ahardan zabt ile hânkâh- mezkûre fukarasna gadr eylediklerini beyan birle 

fukarâ-y dervi ana merhameten bu veçhile vâki‘ olan müdâhale men‘ ve def‘ olunarak karye-

i mezkûre kadimi veçhile tekye-i mezkûr tarafndan zabt olunmas içün bir kt‘a emr-i erîf 

i‘tâs husûsuna müsâ‘ade-i seniyyeleri erzânî buyurulmasn tahrîr ve istid‘â eder kuyûda 

lede’l-mürâca‘a Kandiye sanca nda ve nâhiyesinde Bedne karyesi havas- hümayun- 

izzetlû defterdar efendi

takririn mûcebince emr-i şerîf ısdar ettiril-
mişdir deyu fî 26 S sene 232 (15 Ocak 1817).

Derviş Ali nâm kimesnenin mübârek rikâb-ı 
hümâyûn-ı mülûkaneye ve Bâb-ı âlilerine tak-
dim eylediği iki kıt‘a arzuhâli mefhumunda Gi-
rid ceziresinden Kandiye kal‘ası kurbunda vâki‘ 
Horosânoğlu nâm-ı diğer Bektâşiler tekyesi vak-
fının vazife-i mu‘ayyene ile tekye-nişin ve tev-
liyetine mutasarrıf olub tekye-i mezkûr fukara-
sının it‘âm-ı ta‘âmları içün Kandiye sancağında 
Bedne nâhiyesinde Voni nâm karyenin hasılâtı 

bâ-vakfiyye şart kılınmakdan nâşî taraf-ı ahar-
dan müdâhale olunmak icab etmez iken karye-i 
mezkûreyi havâs-ı hümayundur deyu taraf-ı 
ahardan zabt ile hânkâh-ı mezkûre fukarasına 
gadr eylediklerini beyan birle fukarâ-yı dervişana 
merhameten bu veçhile vâki‘ olan müdâhale men‘ 
ve def‘ olunarak karye-i mezkûre kadimi veçhile 
tekye-i mezkûr tarafından zabt olunması içün bir 
kıt‘a emr-i şerîf i‘tâsı husûsuna müsâ‘ade-i seniy-
yeleri erzânî buyurulmasını tahrîr ve istid‘â eder 
kuyûda lede’l-mürâca‘a Kandiye sancağında ve 
nâhiyesinde Bedne karyesi havas-ı hümayun-ı 
mülhakatından olub karye-i mezbûreden yüz 
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yirmi bir buçuk (121,5) dönüm tarla ve iki dö-
nüm (2) bağ ve üç buçuk (3,5) dönüm bağçe ile 
zemin der tasarruf-ı Mehmed Dede akar-ı tekye-i 
Horosânî deyu muharrer kalemiyle tahrîr olun-
muş olduğu defterhâne-i amireden ve Kandiye 
kal‘ası kurbunda Horasanoğlu nâm-ı diğer Bek-
taşiler tekyesi vakfının vazife-i mu‘ayyene ile 
tekye-nişinlik ve tevliyeti tarik-i Bektaşiyeden 
Derviş Ali ibn Derviş Süleyman’ın bâ-berât-ı âlî 
üzerinde olduğu ve vakfiyesi kaydı Anadolu 
muhasebesinden ihraç ve iktizâsı bâ-ferman-ı âlî 
izzetlû re’isü’l-küttâb efendi bendeleri tarafın-
dan i‘lâm olunduktan sonra sadır olan ferman-ı 
âlileri mucebince muktezâsı su’âl olundukda ber 
muktezâ-yı kuyûd-ı defter-i hâkânî menâzi‘un 
fihâ olan Kandiye sancağında vâki‘ Bedne nahi-
yesine tâbi‘ Voni karyesinin tarla-i a‘lâ ve tarla-i 
mütevassıt ve eşcâr-ı zeytunun haraç-ı mukası-
me mine’s-seb‘ mahsûlât ve bağ ve bağçelerinin 
haraç-ı mukâta‘alarıyla eşcâr-ı müsmire ve arz-i 
hâlî tarlalarının müteveccihâtı havas-ı hümayun-
dan mutasarrıfı tarafından ve karye-i mezbûrede 
yüz yirmi bir buçuk (121,5) dönüm tarla ve iki (2) 
dönüm bağ ve üç buçuk (3,5) dönüm bağçe ile 
zemin der tasarruf-ı Mehmed Dede akar-ı tekye-i 
Horosani deyu tahrir olunduğuna binâ’en ol 
dahî akar olmak üzere tekye-i mezbûr tarafından 
zabt ve tasarruf ettirilmek ve has mutasarrıfı ta-
rafından tekye-i mezbûr akarına dahl ve ta‘arruz 
ettirilmemek üzere ber muceb-i defter-i hâkânî 
emr-i şerif i‘tâsı iktizâ eylediği efendi-i mumai-
leyh bendelerinin i‘lâmından ve Girid hazinesine 
tâbi‘ Bedne ve tevâbi‘î maktu‘u mutasarrıflarının 
teberrularından Girid defterdârı tarafından zabt 
olunmakda iken senevî mukayyed olan malın 
vaktiyle Girid defterdârı olanlara eda ve teslim 
eylemek şartıyla maktu‘-ı mezbur tekye-i mezbûr 
vakfı tarafından zabt olunmak üzere bin yüz dok-
san dört (1194/1780) senesinde tekye-i mezbûrun 
zaviyedârı ve mütevellisi Şeyh Mustafa nâm 
kimesnenin yedine emr-i şerîf verilüb ba‘dehu 
şeyh-i merkum fevt ve zaviyedarlık-ı mezkûr 

oğlu Derviş Mehmed Baba’ya tevcih olunduğuna 
binâ’en maktu‘-ı mezkûr kemakân zaviye tara-
fından zabt olunmak üzere tekrar bin yüz doksan 
yedi (1197/1782-1783) senesinde emr-i şerîf veril-
miş olduğundan elhâletü hazihi maktu‘-ı mezkûr 
vakf-ı mezbûr tarafından zabt olunmakda idüğü 
ve maktu‘-ı mezkûr mutasarrıfları teberruların-
dan Girid defterdârı tarafından idare olunmakda 
ise de hasılâtı mal-ı mîrisine vefa etmediğinden 
beher sene deruhdesinden canib-i miriye zarar-ı 
eşkâr olduğundan mukayyed olan mal ve hınta 
ve kalemiyyesini vakt ve zamanıyla mahallerine 
eda eylemek şartıyla Ali nâm kimesneye tevcihi 
bundan akdem Girid defterdârı tarafından bâ-
arz-ı inhâ olunmuş ise de ber mûceb-i kuyûd 
maktu‘-ı mezkûr tekye-i mezkûr tarafından zabt 
olunmakda olduğundan defterdar-ı mumailey-
hin inhâsı kuyûda mutabık olmamağla keyfiyet 
mahallinde gereği gibi taharri ve tahkik oluna-
rak tekrar arz ve inhâ olunmak üzere iki yüz 
yirmi dokuz (229/1813-1814) senesinde isti‘lâmı 
hâvî emr-i şerîf verilmiş idüğü derkenarlardan 
müstebân olmağla bu suretde karye-i mezkûrenin 
yüz yirmi bir buçuk (121,5) dönüm tarla ve iki 
(2) dönüm bağ ve üç buçuk (3,5) dönüm bağçe 
ile zemini kuyûd-ı defter-i hâkânî mûcebince 
tekye-i mezkûrun akarı olmak üzere ve tarla-i 
a‘lâ ve tarla-i mütevassıt ve eşcâr-ı zeytunun 
haraç-ı mukasıme mine’s-seb‘ mahsûlât ve bağ 
ve bağçelerinin haraç-ı mukâta‘alarıyla eşcâr-ı 
müsmire ve arz-ı hâlî tarlalarının müteveccihâtı 
dahî senevî malın edâ eylemek üzere kadimi mu-
cebince malikânelik veçhile tekye-i mezkûrun za-
viyedarı olan sahib-i arzuhal-i mumaileyh Derviş 
Ali tarafından zabt olunmak üzere ber muceb-i 
defter-i hâkani efendi mumaileyh bendelerinin 
i‘lâmı mucebince emr-i şerif i‘tâsı iktizâ eylediği 
malikaneden derkenar olunmuşdur manzur ve 
ma‘lum-ı devletleri buyuruldukda ber muceb-i 
i‘lâm ve derkenar-ı emr-i şerif ısdârı husûsuna 
irade-i aliyyeleri ta‘alluk eder ise emr ve ferman 

ve devletlû sa‘âdetlû sultanım hazretlerinindir. 
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Belge 10. Kandiye kalesi yakınındaki Petye nahiyesi Voni köyündeki Horasanlı Tekkesi vakfı-

na ait olan tarla, bağ ve bahçeler ile 1780-1814 yılları arası tekkenişin ve mütevelliler (BOA, C.EV, 

656/33051). 

 

 

Kandiye kadsna hüküm ki 

Dervi  Ali nâm kimesnenin rikâb- kamertâb- mülûkaneme divan- hümayunuma 

takdim eyledi i iki kt ‘a arzuhal mefhumundan Girid Ceziresinde Kandiye kal‘as kurbunda 

vâki‘ Horasano lu nâm- di er Bekta iler tekyesi vakfnn vazife-i mu‘ayyene ile tekye-ni in 

ve tevliyetine mutasarrf olub tekye-i mezkûr fukarasnn it‘âm- ta‘âmlar içün Kandiye 

sanca nn Bedye nahiyesinde Voni nâm karyenin haslat bâ-vakfiye art klnd ndan nâ i 

taraf- ahardan müdâhale olunmak etmez iken karye-i mezkûreyi havâs- hümayundur deyu 

taraf ahardan zabt ile hânkâh- mezkûre fukarasna gadr eylediklerini beyan birle fukara-y 

dervi ana merhameten bu veçhile vâki‘ olan müdahale men‘ ve def‘ olunarak karye-i mezkûre 
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Kandiye kadısına hüküm ki

Derviş Ali nâm kimesnenin rikâb-ı 

kamertâb-ı mülûkaneme divan-ı hümayunuma 

takdim eylediği iki kıt ‘a arzuhal mefhumun-

dan Girid Ceziresinde Kandiye kal‘ası kurbunda 

vâki‘ Horasanoğlu nâm-ı diğer Bektaşiler tek-

yesi vakfının vazife-i mu‘ayyene ile tekye-nişin 

ve tevliyetine mutasarrıf olub tekye-i mezkûr 

fukarasının it‘âm-ı ta‘âmlar içün Kandiye san-

cağının Bedye nahiyesinde Voni nâm karyenin 

hasılatı bâ-vakfiye şart kılındığından nâşi taraf-ı 

ahardan müdâhale olunmak etmez iken karye-i 

mezkûreyi havâs-ı hümayundur deyu taraf 

ahardan zabt ile hânkâh-ı mezkûre fukarasına 

gadr eylediklerini beyan birle fukara-yı dervişa-

na merhameten bu veçhile vâki‘ olan müdahale 

men‘ ve def‘ olunarak karye-i mezkûre kadimi 

veçhile tekye-i mezkûr tarafından zabt olunma-

sı içün bir kıt‘a emr-i şerîf i‘tâsı husûsuna Bedy 

nahiyesinde vâki‘ ve Voni karyesi havas-ı hüma-

yun mülhakatından olub karye-i mezkûreden 

yüz yirmi bir buçuk (121,5) dönüm tarla ve iki 

(2) dönüm bağ ve üç buçuk (3,5) dönüm bağçe 

ile der tasarruf-ı Mehmed Dede akar-ı tekye-i 

Horosânî deyu muharrer kalemiyle tahrir olun-

muş olduğu defterhâne-i amiremden ve Kandi-

ye kal‘ası kurbunda Horasanoğlu nâm-ı diğer 

Bektaşiler tekyesi vakfının vazife-i mu‘ayyene 

ile tekye-nişinlik ve tevliyeti tarik-i Bektaşiye-

den Derviş Ali bin Derviş Süleyman’ın berat-ı 

âlişanımla üzerinde olduğu ve vakfiyyesi kaydı 

Anadolu muhasebesinden ihraç ve iktizâsı bi’l-

fi‘il re’isü’l-küttâb Mehmed Efendi dâme mecdu-

huden isti‘lâm (i‘lâm olunduktan sonra muktezâ 

su’âl) olundukda ber muktezâ-yı kuyûd defter-i 

hâkânî menâzi‘ün fîhâ olan Kandiye sancağın-

da vâki‘ Bedye nahiyesine tâbi‘ Voni karyesinin 

tarla-i a‘lâ ve tarla-i mütevâsıt ve eşçâr-ı zeytûnun 

haraç mukasıme mine’s-seb‘ mahsûlât ve bağ 

ve bağçelerinin haraç-ı mukâta‘alarıyla eşcâr-ı 

müsmire ve arz-i hâlî tarlalarının müteveccihâtı 

havas-ı hümayundan mutasarrıfı tarafından ve 

karye-i mezbûrede yüz yirmi bir buçuk (121,5) 

dönüm tarla ve iki (2) dönüm bağ ve üç buçuk 

(3,5) dönüm bağçe ile der tasarruf-ı Mehmed 

Dede akar-ı tekye-i Horosânî deyu tahrîr oldu-

ğuna binâ’en ol dahî akar olmak üzere tekye-i 

mezbûr tarafından zabt ve ta‘ahhüd ettirilmiş 

mutasarrıfı tarafından tekye-i mezbûr akarına 

dahl ve ta‘arruz ettirilmemek üzere ber mûceb-i 

defter-i hâkâni emr-i şerifim i‘tâsı iktizâ eyle-

diği i‘lâm etmekle iktizâsı su’âl olunarak Girid 

ceziresine tâbi‘ Voni ve tevâbi‘i maktu‘u muta-

sarrıflarının teberrularından Girid defterdârı ta-

rafından zabt olunmakda iken senevî mukayyed 

olan maldan vaktiyle Girid defterdârı olanlara 

edâ ve teslîm eylemek şartıyla maktu‘a-i mezbûr 

tekye-i mezkûr vakfı tarafından zabt olunmak 

üzere bin yüz doksan dört senesinden (1194) 

tekye-i mezbûrun zaviyedârı faziletlû Şeyh Mus-

tafa nâm kimesnenin yedine emr-i şerif verilüb 

ba‘dehu şeyh-i merkum fevt ve zaviyedarlık-ı 

mezkûr oğlu Derviş Mehmed Baba’ya tevcih 

olunduğuna binâ’en maktu‘-ı mezkûr kemakân 

zaviye tarafından zabt olunmak üzere tekrar bin 

yüz doksan yedi (1197/1782-1783) senesinde 

emr-i şerîf verilmiş olduğundan elhâletü hazihi 

maktu‘-ı mezkûr vakf-ı mezbûr tarafından zabt 

olunmakda idüğü ve maktu‘-ı mezkûr muta-

sarrıfları teberrularından Girid defterdârı ta-
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rafından idare olunmakda ise de hasılâtı mal-ı 

mîrisine vefa etmediğinden beher sene deruhde-

sinden canib-i miriye zarar-ı eşkâr olduğundan 

mukayyed olan mal ve hınta ve kalemiyyesini 

vakt ve zamanıyla mahallerine eda eylemek şar-

tıyla Ali nâm kimesneye tevcihi bundan akdem 

Girid defterdârı tarafından bâ-arz-ı inhâ olun-

muş ise de ber mûceb-i kuyûd maktu‘-ı mezkûr 

tekye-i mezkûr tarafından zabt olunmakda oldu-

ğundan defterdar-ı mumaileyhin inhâsı kuyûda 

mutabık olmamağla keyfiyet mahallinde gereği 

gibi taharri ve tahkik olunarak tekrar arz ve inhâ 

olunmak üzere iki yüz yirmi dokuz (229/1813-

1814) senesinde isti‘lâmı hâvî emr-i şerîf veril-

miş idüğü derkenarlardan müstebân olmağla bu 

suretde karye-i mezkûrenin yüz yirmi bir buçuk 

(121,5) dönüm tarla ve iki (2) dönüm bağ ve üç 

buçuk (3,5) dönüm bağçe ile zemini kuyûd-ı 

defter-i hâkânî mûcebince tekye-i mezkûrun aka-

rı olmak üzere ve tarla-i a‘lâ ve tarla-i mütevassıt 

ve eşcâr-ı zeytunun haraç-ı mukasıme mine’s-

seb‘ mahsûlât ve bağ ve bağçelerinin haraç-ı 

mukâta‘alarıyla eşcâr-ı müsmire ve arz-ı hâlî 

tarlalarının müteveccihâtı dahî senevî malın edâ 

eylemek üzere kadimi mucebince malikânelik 

veçhile tekye-i mezkûrun zaviyedarı olan sahib-i 

arzuhal-i mumaileyh Derviş Ali tarafından zabt 

olunmak üzere ber muceb-i defter-i hâkani ve 

re’isü’l-küttâb-ı mumaileyhin i‘lâmı mucebin-

ce emr-i şerif i‘tâsı iktizâ eylediği malikaneden 

derkenar olmağla i‘lâm ve derkenâr olduğu 

veçhile emr-i şerifim ısdârı husûsuna irade-i 

aliyyem ta‘alluk etmediğinden nâşî mucebince 

amel ve hareket olunmak fermanım olmağın iş 

bu emr-i âlişânım ısdâr ve ile irsâl olunmuşdur 

imdi vusulünde sen ki kadı-i mumaileyhsin ber 

vech-i muharrer karye-i mezkûrenin yüz yirmi 

bir buçuk (121,5) dönüm tarla ve iki (2) dönüm 

bağ ve üç buçuk (3,5) dönüm ve bağçeleriyle ze-

mini kuyûd-ı defter-i hâkânî mûcebince tekye-i 

mezkûrun akarı olmak üzere ve tarla-i a‘lâ ve 

tarla-i mütevâsıt ve eşcâr-ı zeytunun haraç-ı 

mukâsıme mine’s-seb‘ mahsûlât ve bağ ve bağ-

çelerinin haraç-ı maktu‘ ile eşcâr-ı müsmire ve 

arz-ı hâlî tarlalarının müteveccihâtı dahî senevî 

maldan edâ etmek üzere kadimi mucebince 

malikânelik veçhile tekye-i mezbûrun zaviye-

darı olan mumaileyh Derviş Ali tarafından zabt 

ettirilmesi husûsuna sa‘y ve dikkat ve hilafından 

hazer ve mücanebet eylemek bâbında ferman-ı 

âlişânım sadır olmuşdur fî 12 S sene 232 (1 Ocak 

1817).
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Belge 11. Kandiye’nin Topaltı mahallindeki Horasanlı Tekkesi’ndeki mescide 1815 yılında 

minber konularak burada Cuma ve Bayram namazlarının kılınmasına izin verilmesi (BOA, HAT, 

1533/93).

 

 

Evkâf- hümayun 

Arz- bende-i bîmikdâr oldur ki evketlû kerâmetlû mehâbetlû kudretlû veli ni‘metim 

efendim padi ahm 

Kandi’ye haricinde Topalt nâm mahalde vâki‘ Horasanî tekyesi dimekle ma‘rûf 

mescid-i erifin câmi‘ olma a salahiyeti oldu undan müceddeden minber vaz‘ ve ikâmet-i 

salat- cum‘a ve îdine izin-i hümayunlar erzâni buyurulmak ricasna Kandiye nâ’ibi arz 

etmekle bâlâs izin-i hümayunum olmu dur deyu hatt- hümayun- evketmakrûn- 

âhâneleriyle tertib buyurulmak bâbnda emr ve ferman evketlû kerâmetlû mehâbetlû 

kudretlû velî ni‘metim efendim padi ahmndr (1815). 

 

Belge 12. Kandiye Muhafz Lütfullah Pa a’ya 4 A ustos 1826 tarihinde Girit’teki 

Bekta i tekkelerinin mescit veya mektebe dönü türülüp Bekta ilerin adadan uzakla trlmalar 

emri (BOA, HAT, 289/17345).  

 

Evkâf-ı hümayun

Arz-ı bende-i bîmikdâr oldur ki şevketlû 

kerâmetlû mehâbetlû kudretlû veli ni‘metim 

efendim padişahım

Kandi’ye haricinde Topaltı nâm mahalde 

vâki‘ Horasanî tekyesi dimekle ma‘rûf mescid-i 

şerifin câmi‘ olmağa salahiyeti olduğundan mü-

ceddeden minber vaz‘ ve ikâmet-i salat-ı cum‘a 

ve îdine izin-i hümayunları erzâni buyurulmak 

ricasına Kandiye nâ’ibi arz etmekle bâlâsı izin-i 

hümayunum olmuşdur deyu hatt-ı hümayun-ı 

şevketmakrûn-ı şâhâneleriyle tertib buyurul-

mak bâbında emr ve ferman şevketlû kerâmetlû 

mehâbetlû kudretlû velî ni‘metim efendim padi-

şahımındır (1815).
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Belge 12. Kandiye Muhafızı Lütfullah Paşa’ya 4 Ağustos 1826 tarihinde Girit’teki Bektaşi tekke-

lerinin mescit veya mektebe dönüştürülüp Bektaşilerin adadan uzaklaştırılmaları emri (BOA, HAT, 

289/17345). 

 

 

Cezîre-i mezbûrda kâ’in Bektâ î tekyelerinin mikdâr ve hâslatlarnn kimini ba‘dehu 

kuyûddan bi’t-tahkîk iktizâs icrâ olunmak üzere kendülerinin cezîre-i mezkûreden tard ve 

def‘leriyle mahal ve mevki‘leri mesâcid ve mekâtib in â olunmas bâbnda fermân- ‘âlî 

tasdîri sûretlerini inhâ itmi  isede ma ‘lûm- hümâyûn- mülûkâneleri buyuruldu u vechile 

Kandiye muhâfzl  mahfiye-i rütbe-i vezâretle zmir gümrük emîni mûmâ ileyh Süleymân 

A a kullarna tevcîh buyurularak tedbîr ve tasmîm olundu u vechile… Bektâ î gürûhunun 

cezîre-i mezkûreden tard ve def‘leri vâk‘an lazme-i diyânet ve hamiyetden oldu una binâ’en 

takrîr-i mezkûrun bend-i ahirinde inha olundu u vechile fîmâ ba‘ad ehl-i slâm olanlar sâkin 

olduklar karyelerde birer mescid in â iderek ‘alim-i hâllerini ta‘lîm ve ta‘allum etmek ve 

Bektâ î gürûhu dahi cezîre-i merkûmeden tard ve def‘ olunarak Kandiye kal‘as hâricinde 

kâ’in tekyeleri etrafnda vâki‘ çiftlikât ahâlisine ve ebnâ-i sebîlesiyle mescid olmak ve iki üç 

yüz guru  hâsl olur vakf tanzîm olunacak mescide tahsîs klnmak üzere lazmü’s-surûr olan 

emr-i ‘âlî tahrîr ve mü ârünileyh Lutfullah Pa a kullarna tesyîr olub emr ve fermân evketlû 

kerâmetlû mehâbetlû kudretlû velî ni‘metim efendim padi ahm hazretlerinindir. 

 

Belge 13. Kandiye kalesi yaknndaki Horasanl Tekkesi vakfnn tevliyet ve 

tekkeni inlik görevine 1847 ylnda Mustafa bin Ahmed Halife’nin vefat üzerine o lu Ali 

Zeynelabidin’in, buradaki caminin imamet ve hitabet cihetlerine erbab- istihkaktan Süleyman 

bin Ahmed Halife’nin getirilmesi (BOA, EV.MKT, 185/66).  

Cezîre-i mezbûrda kâ’in Bektâşî tekyele-

rinin mikdâr ve hâsılatlarının kimini ba‘dehu 

kuyûddan bi’t-tahkîk iktizâsı icrâ olunmak 

üzere kendülerinin cezîre-i mezkûreden tard 

ve def‘leriyle mahal ve mevki‘leri mesâcid ve 

mekâtib inşâ olunması bâbında fermân-ı ‘âlî 

tasdîri sûretlerini inhâ itmiş isede ma ‘lûm-ı 

hümâyûn-ı mülûkâneleri buyurulduğu vechile 

Kandiye muhâfızlığı mahfiye-i rütbe-i vezâretle 

İzmir gümrük emîni mûmâ ileyh Süleymân Ağa 

kullarına tevcîh buyurularak tedbîr ve tasmîm 

olunduğu vechile… Bektâşî gürûhunun cezîre-i 

mezkûreden tard ve def‘leri vâkı‘an lazıme-i 

diyânet ve hamiyetden olduğuna binâ’en takrîr-i 

mezkûrun bend-i ahirinde inha olunduğu vec-

hile fîmâ ba‘ad ehl-i İslâm olanlar sâkin olduk-

ları karyelerde birer mescid inşâ iderek ‘alim-i 

hâllerini ta‘lîm ve ta‘allum etmek ve Bektâşî 

gürûhu dahi cezîre-i merkûmeden tard ve def‘ 

olunarak Kandiye kal‘ası hâricinde kâ’in tekye-

leri etrafında vâki‘ çiftlikât ahâlisine ve ebnâ-i 

sebîlesiyle mescid olmak ve iki üç yüz guruş 

hâsıl olur vakfı tanzîm olunacak mescide tahsîs 

kılınmak üzere lazımü’s-surûr olan emr-i ‘âlî 

tahrîr ve müşârünileyh Lutfullah Paşa kullarına 

tesyîr olub emr ve fermân şevketlû kerâmetlû 

mehâbetlû kudretlû velî ni‘metim efendim padi-

şahım hazretlerinindir.
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Belge 13. Kandiye kalesi yakınındaki Horasanlı Tekkesi vakfının tevliyet ve tekkenişinlik göre-

vine 1847 yılında Mustafa bin Ahmed Halife’nin vefatı üzerine oğlu Ali Zeynelabidin’in, buradaki 

caminin imamet ve hitabet cihetlerine erbab-ı istihkaktan Süleyman bin Ahmed Halife’nin getirilme-

si (BOA, EV.MKT, 185/66). 

 

 

Nezaret-i evkaf- hümâyûna mülhak Girid ceziresinde Kandiye kal‘as kurbunda vâki‘ 

Horasanî o lu tekyesi vakfndan vazife-i mu‘ayyene ile tevliyet ve tekyeni in ve imamet ve 

hitabet cihetlerine mutasarrf olan Mustafa Halife ibn Ahmed’in bundan akdem vefat eyledi i 

beyanyla cihat- mezbûreden zikr olunan tevliyet ve tekyeni inlik cihetleri müteveffâ-y 

merkumun sulbî o lu Ali Zeynelabidin Halifeye ve imamet ve hitabet cihetleri dahi mahal-i 

mezkûr ahalisinden ve erbab- istihkâkdan Süleyman Halife ibn Ahmed’e tevcihiyle yerlerine 

ba ka ba ka berat- âli ân buyurulmas husûsu bundan akdem cezire-i mezkûre valisi atufetlû 

Mustafa Nâ’ili Pa a hazretlerinin bir kt‘a inhâs ve mahalli meclis ve nâ’ibinin iki er kt‘a 

mazbata ve arzlar ba‘is ve isrâ bulunmu  ve ber mantûk- kuyud vakf- mezbûrun vazife-i 

mu‘ayyene ile tevliyet ve tekyeni inlik ve ber vech-i hasbî imamet ve hitabet cihetleri 

müteveffâ-y mezbûrun uhdesinde mukayyed bulunmu  ise de henüz mahallinden bi’l-vürûd 

muhasebesi rü’yet olundu una ve urût- vakfiyesine dâ’ir kayd ve defterhâne-i amirede 

sarahaten tahrîri mahalli bulunamam  olma la husus- mezbûrun ba‘dehu tesviye-i icabna 

baklmak üzere liva-i emrde vakf- mezbûrun mahallinde her dest veyahut sicillâtda 

mukayyed vakfiyyesi var mdr oldu u hâlde urûtu ne veçhiledir ve haslatna ve masârf- 

sahîhas nedir ve zaviye ve câmi‘-i mezkûr elyevm mevcûd ve ma‘mûr olarak derûnlarnda 

it‘âm- ta‘âm ve edâ-y salavat- mefrûza olunmakda mdr uralar mahallinde ma‘rifet-i er‘ 

Nezaret-i evkaf-ı hümâyûna mülhak Gi-

rid ceziresinde Kandiye kal‘ası kurbunda 

vâki‘ Horasanî oğlu tekyesi vakfından vazife-i 

mu‘ayyene ile tevliyet ve tekyenişin ve imamet 

ve hitabet cihetlerine mutasarrıf olan Mustafa 

Halife ibn Ahmed’in bundan akdem vefat eyle-

diği beyanıyla cihat-ı mezbûreden zikr olunan 

tevliyet ve tekyenişinlik cihetleri müteveffâ-yı 

merkumun sulbî oğlu Ali Zeynelabidin Halife-

ye ve imamet ve hitabet cihetleri dahi mahal-i 

mezkûr ahalisinden ve erbab-ı istihkâkdan 

Süleyman Halife ibn Ahmed’e tevcihiyle yer-

lerine başka başka berat-ı âlişân buyurulması 

husûsu bundan akdem cezire-i mezkûre valisi 

atufetlû Mustafa Nâ’ili Paşa hazretlerinin bir 

kıt‘a inhâsı ve mahalli meclis ve nâ’ibinin iki-

şer kıt‘a mazbata ve arzları ba‘is ve isrâ bulun-

muş ve ber mantûk-ı kuyud vakf-ı mezbûrun 

vazife-i mu‘ayyene ile tevliyet ve tekyenişinlik 

ve ber vech-i hasbî imamet ve hitabet cihetleri 

müteveffâ-yı mezbûrun uhdesinde mukayyed 

bulunmuş ise de henüz mahallinden bi’l-vürûd 
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muhasebesi rü’yet olunduğuna ve şurût-ı vak-

fiyesine dâ’ir kayd ve defterhâne-i amirede sa-

rahaten tahrîri mahalli bulunamamış olmağla 

husus-ı mezbûrun ba‘dehu tesviye-i icabına 

bakılmak üzere liva-i emrde vakf-ı mezbûrun 

mahallinde her dest veyahut sicillâtda mukay-

yed vakfiyyesi var mıdır olduğu hâlde şurûtu ne 

veçhiledir ve hasılatına ve masârıf-ı sahîhası ne-

dir ve zaviye ve câmi‘-i mezkûr elyevm mevcûd 

ve ma‘mûr olarak derûnlarında it‘âm-ı ta‘âm 

ve edâ-yı salavat-ı mefrûza olunmakda mıdır 

şuraları mahallinde ma‘rifet-i şer‘ ve meclis ve 

evkâf müdürü ma‘rifetleriyle erbâb-ı vukûfdan 

bi’t-tahkîk vakf-ı mezbûrun icab eden tarihden 

iki yüz altmış iki senesi (262/Aralık 1846) gaye-

tine değin muhasebe-i icabiyyesi müdür-i mu-

maileyhin yedinde bulunan layiha-i seniyyede 

münderiç nizamına tatbikan rü’yet ve tedkîk 

olunarak ma‘a mürettebât hazine-i memhûr ve 

mümzî muhasebe defteriyle bir kıt‘a suret-i vak-

fiyyesi tesyâr ve keyfiyetin ala vech-i sahiha bu 

tarafa inhâ ve iş‘ârı husûsuna dâ’ir mukaddemâ 

vali-i müşârünileyhiyye hazretlerine tahrirat ya-

zıldığı mahreç kaydından ve tahrirat-ı mezkûre 

mahalline bi’l-vusûl husus-ı mezkûr Kandi-

ye meclisine lede’l-havâle meclis-i mezkûrdan 

tevârüd edüb takdim ve tesyâr kılınan balası 

defterlû bir kıt‘a mazbata me’alinden bi’l-etrâf 

müstebân olacağı veçhile tanzimat-ı hayriyyenin 

hîn-i berâtını olan elli altı (56/1839) senesinden 

altmış iki (62/1847) senesi gayetine değin se-

kiz senelik muhasebesi lede’r-rü’ye altı bin yüz 

otuz dokuz buçuk (6.139,5) guruş iradından 

vuku‘bulan altı bin yetmiş bir (6.071) guruş ma-

sarıfı bi’t-tenzil altmış sekiz buçuk (68,5) guruş 

fazla-i vakf zuhur edüb ve zaviye-i mezbûre el-

yevm mevcud ve ma‘mûre ve derûnunda it‘âm-ı 

ta‘âm olunmakda ve câmi‘-i şerîfe derûnunda 

dahî edâ-yı salavat-ı mefrûza kılınmakda bu-

lunmuş ve vakf-ı mezbûrun vakfiyyesi lede’t-

taharrî derdest ve sicillâtda dahi kaydına 

zaferyâbolunamamış idüğü ve imamet ve hita-

bet cihetlerine taleb olan merkum Süleyman Ha-

lifenin vefatı vuku‘uyla ciheteyn-i mezkûreteyn 

henüz rağbet eder kimesne olmayub anlardan 

sarf-ı nazarla tevliyet ve tekyenişinlik cihetle-

ri müteveffâ-yı mezbûrun mahlûlünden oğlu 

Ali Zeynelabidin Halife’ye tevcih buyurulması 

müsted‘î idüğü isti‘lâmnâme-i mezkûreye ce-

vaben varid olan müşarünileyh Nâ’ili Paşa haz-

retlerinin inhâsı me’alinden müstefâd ve makal 

inhâ derkenârlara muvafık olmağla zikr olunan 

imamet ve hitâbet cihetlerinin ba‘demâ inhâ 

vüruduyla icabına bakılmak üzere ciheteyn-i 

mezkûreteynden sarf-ı nazarla ancak tevliyet 

ve tekyenişinlik mezkûrlar babası müteveffâ-yı 

mezbûrun mahlûlünden oğlu merkûme tevcih 

buyurulması evkâf-ı hümâyun müfettişi fazîletlû 

Esseyyid Mehmed Sa‘deddîn Efendi i‘lâm ve 

mucibince tevcih buyurulmak üzere bi’l-fi‘il şey-

hülislam ve müftüyü’l-enâm olan İsmet Beyzâde 

devletlû semahatlû Esseyyid Ahmed Arif Hik-

met Bey Efendi hazretlerinin işaret etmeleriyle 

vakf-ı mezbûrun muhasebesi rü’yet olunmuş ve 

vakfiyyesi câmi‘-i şerîf-i mezkûr elyevm mevcûd 

ve ma‘mûr olarak icrâ-yı hizmet olunmakda bu-

lunmuş olduğundan sabıkü’z-zikr imamet ve 

hitabet cihetlerinin ba‘demâ mahallinden vürûd 

edecek inhâ mucibince tevcih olunmak şimdi 

yalnız tevliyet ve tekyenişinlik-i mezkûre ci-

hetleri müteveffâ-yı liva-i merkum Mustafa bin 

Ahmed’in mahlûlünden oğlu merkum Zeynela-

bidin Halife’ye ber mûceb-i işaret-i aliyye tevcih 

ve yedine şurûtu derciyle beratı ve mülhakat 

zimmeti defterlerine ilmühaberi i‘tâ olunmak 

bâbında evkâf-ı hümayun nazırı atufetlû Ali Şe-

fik Bey Efendi hazretleri i‘lâm-ı sahihiyyesi ber 

muceb-i işaret-i aliyye tevcih ve beratı ve ilmü-

haberi i‘tâ olundu 4 M 1265 (30 Kasım 1848). 
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 Belge 14. Kandiye kalesi yakınındaki Horasanlı Tekkesi vakfının tevliyet ve tekkenişinlik göre-

vine 1847 yılında Mustafa bin Ahmed Halife’nin vefatı üzerine oğlu Ali Zeynelabidin’in, buradaki 

caminin imamet ve hitabet cihetlerine erbab-ı istihkaktan Süleyman bin Ahmed Halife’nin getiril-

mesi (BOA, EV.BKB, 183/2).

ber muceb-i i aret-i aliyye tevcih ve berat ve ilmühaberi i‘tâ olundu 4 M 1265 (30 Kasm 

1848).             

                          

Belge 14. Kandiye kalesi yaknndaki Horasanl Tekkesi vakfnn tevliyet ve 

tekkeni inlik görevine 1847 ylnda Mustafa bin Ahmed Halife’nin vefat üzerine o lu Ali 

Zeynelabidin’in, buradaki caminin imamet ve hitabet cihetlerine erbab- istihkaktan Süleyman 

bin Ahmed Halife’nin getirilmesi (BOA, EV.BKB, 183/2). 

 

 

Girid mü iri devletlû pa a hazretlerine nezâret-i evkâf- hümâyûna mülhak evkâfdan 

Girid ceziresinde Kandiye kal‘as kurbunda kâ’in Horasano lu tekyesi vakfndan vazife-i 

mu‘ayyene tevliyet ve tekyeni inlik ve zâviye-i mezkurede vâki‘ câmi‘-i erîfde ber vech-i 

hasbî imâmet ve hitabet cihetleri mutasarrf Mustafa bin Ahmed Halife’nin vefat eyledi i 

beyanyla cihat- mezbûreden zikr olunan tevliyet ve tekyeni inlik cihetlerinin sulbî o lu Ali 

Zeynelabidin ve imamet ve hitabet cihetlerinin dahî mahal-i mezkûru kendilerinden ve erbab- 

istihkâkdan Süleyman bin Ahmed Halifelere tevcihiyle yedlerine ba ka ba ka icab eden berat-

 eriflerinin i‘tâs husûsu savb- mü iranelerinden bâ-tahrîrât inhâ ve mahalli meclisi ve 

nâ’ibinin iki er kt‘a mazbata ve i‘lâmlar melfufen ba‘s ve emr buyurulmu  ve ber mantûk- 
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Girid müşiri devletlû paşa hazretlerine 

nezâret-i evkâf-ı hümâyûna mülhak evkâfdan 

Girid ceziresinde Kandiye kal‘ası kurbunda 

kâ’in Horasanoğlu tekyesi vakfından vazife-i 

mu‘ayyene tevliyet ve tekyenişinlik ve zâviye-i 

mezkurede vâki‘ câmi‘-i şerîfde ber vech-i hasbî 

imâmet ve hitabet cihetleri mutasarrıfı Mustafa 

bin Ahmed Halife’nin vefat eylediği beyanıyla 

cihat-ı mezbûreden zikr olunan tevliyet ve tekye-

nişinlik cihetlerinin sulbî oğlu Ali Zeynelabidin 

ve imamet ve hitabet cihetlerinin dahî mahal-i 

mezkûru kendilerinden ve erbab-ı istihkâkdan 

Süleyman bin Ahmed Halifelere tevcihiyle yed-

lerine başka başka icab eden berat-ı şeriflerinin 

i‘tâsı husûsu savb-ı müşiranelerinden bâ-tahrîrât 

inhâ ve mahalli meclisi ve nâ’ibinin ikişer kıt‘a 

mazbata ve i‘lâmları melfufen ba‘s ve emr buyu-

rulmuş ve ber mantûk-ı kuyûd vakf-ı mezbûrun 

vazife-i mu‘ayyene ile tevliyet ve tekyenişinlik 

ve be rvech-i hasbî imâmet ve hitabet cihetleri 

müteveffâ-yı merkumun elyevm bâ-berât-ı âlî 

uhdesinde mukayyed bulunmuş henüz mahal-

linden bi’l-vürûd muhasebesi rü’yet olunduğuna 

ve şurût-ı vakfiyesine dâ’ir kayd ve defterhâne-i 

âmirede sarahaten tahriri mahalli bulunamamış 

olmağla bu surette husus-ı mezbûrun ba‘dehu 

nizamı veçhile tesviye-i icabına bakılmak üze-

re evvel emirde vakf-ı mezbûrun mahallinde 

derdes veyahut sicillatta mukayyed vakfiyye-

si var mıdır olduğu halde şurutu ne veçhiledir 

ve hasılât ve masarıfat-ı sahîhası nedir ve zavi-

ye ve câmi‘-i şerîf-i mezkûrlar elyevm mevcud 

ve ma‘mur olarak derûnlarında it‘âm-ı ta‘âm 

ve eda-yı salat-ı mefrûza olunmakda mıdır şu-

raları mahallinde şer‘-i şerîf ve infimam-ı re’y-i 

asafâneleri mahal ve evkaf müdürü bendele-

ri ma‘rifetleriyle erbab-ı vukûfdan bi’t-tahkîk 

vakf-ı mezkûrun icab eden tarihden altmış iki 

(62/1846) senesi gâyetine değin muhasebe-i ica-

biyyesi müdür-i mumaileyh yedinde bulunan 

layıha-i seniyyede münderiç nizamına tatbikan 

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

zine memhur ve mümzi muhasebe defteriyle bir 

kıt‘a mümzi suret-i vakfiyesinin tesyar ve key-

fiyetin ala vechi’s-sıhha bu tarafa inhâ ve iş‘ârı 

husûsuna mehat-ı himem-i seniyyeleri derkâr ve 

sezâvâr buyurulmak bâbında fî 13 Ra sene 63 (1 

Mart 1847) yazılmışdır.
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Belge 15. Horasanlı Tekkesi tevliyet ve tekkenişinlik görevlerine Mustafa bin Ahmet’in vefatı 

üzerine oğlu Ali Zeynelabidin Halife’nin atanması ( BOA, EV.MKT, 1776/285).

kuyûd vakf- mezbûrun vazife-i mu‘ayyene ile tevliyet ve tekyeni inlik ve be rvech-i hasbî 

imâmet ve hitabet cihetleri müteveffâ-y merkumun elyevm bâ-berât- âlî uhdesinde 

mukayyed bulunmu  henüz mahallinden bi’l-vürûd muhasebesi rü’yet olundu una ve urût- 

vakfiyesine dâ’ir kayd ve defterhâne-i âmirede sarahaten tahriri mahalli bulunamam  olma la 

bu surette husus- mezbûrun ba‘dehu nizam veçhile tesviye-i icabna baklmak üzere evvel 

emirde vakf- mezbûrun mahallinde derdes veyahut sicillatta mukayyed vakfiyyesi var mdr 

oldu u halde urutu ne veçhiledir ve haslât ve masarfat- sahîhas nedir ve zaviye ve câmi‘-i 

erîf-i mezkûrlar elyevm mevcud ve ma‘mur olarak derûnlarnda it‘âm- ta‘âm ve eda-y 

salat- mefrûza olunmakda mdr uralar mahallinde er‘-i erîf ve infimam- re’y-i 

asafâneleri mahal ve evkaf müdürü bendeleri ma‘rifetleriyle erbab- vukûfdan bi’t-tahkîk 

vakf- mezkûrun icab eden tarihden altm  iki (62/1846) senesi gâyetine de in muhasebe-i 

icabiyyesi müdür-i mumaileyh yedinde bulunan layha-i seniyyede münderiç nizamna 

tatbikan rü’yet ve tedkik olunarak ma‘ mürettebât- hazine memhur ve mümzi muhasebe 

defteriyle bir kt‘a mümzi suret-i vakfiyesinin tesyar ve keyfiyetin ala vechi’s-shha bu tarafa 

inhâ ve i ‘âr husûsuna mehat- himem-i seniyyeleri derkâr ve sezâvâr buyurulmak bâbnda fî 

13 Ra sene 63 (1 Mart 1847) yazlm dr. 

                 

Belge 15. Horasanl Tekkesi tevliyet ve tekkeni inlik görevlerine Mustafa bin 

Ahmet’in vefat üzerine o lu Ali Zeynelabidin Halife’nin atanmas ( BOA, EV.MKT, 

1776/285). 

 

 

Nezâret-i evkâf-ı hümayun-ı mülûkaneme 

mülhak evkâfden Girid ceziresinde Kandiye 

kal‘ası kurbunda Horasanî oğlu tekyesi vakfının 

vazife-i mu‘ayyene ile tevliyet ve tekye-nişin ve 

ber vech-i hasbî imâmet ve hitabet cihetleri mu-

tasarrıfı Mustafa bin Ahmed’in vefatı vuku‘uyla 

mahlûlünden cihât-ı mezbûreden tevliyet ve tek-

yeşinlik cihetleri sulbî oğlu Ali Zeynelabidin Ha-

life ve mezkûr imamet ve hitabet cihetleri dahi 

mahal-i mezbûr ahalisinden erbâb-ı istihkâkdan 

Süleyman bin Ahmed Halife’ye tevcih ve yed-

lerine başka başka berat-ı şerifim itası husûsu 

mukaddema bâ-tahrîrat ve i‘lâm ve mazbata 

inhâ olunmuş olmakdan nâşî ol-vakt keyfiyet 

kuyûduna bi’l-mürâca‘a bâ-vazife-i mu‘ayyene 

tevliyet ve tekyenişinlik ve ber vech-i hasbî 

imamet ve hitabet cihetleri müteveffâ-yı mer-

kumun el-yevm uhdesinde olduğu tebeyyün 

etmiş ise de vakf-ı mezbûrun henüz mahallin-

den bi’l-vürûd muhasebesi rü’yet olduğuna ve 

vakfiyesine dâ’ir kayd ve defterhâne-i amiremde 

taraf-ı tahriri mahalli bulunamamış olduğundan 

husus-ı mezbûrun ba‘dehu tesviye-i icabına ba-

kılmak üzere evvel emirde vakf-ı mezburun ma-

hallinde derdest veyahut sicillatda mukayyed 

vakfiyesi var mıdır olduğu halde şurûtu ne veç-

hiledir ve hâsılâtı ve masarıfat-ı sahihası nedir 

ve zaviye ve cami‘-i mezbûr el-yevm mevcûd ve 

ma‘mûr olarak derûnunda it‘âm-ı ta‘âm ve edâ-

yı salavât mazrufa olmakda mıdır şuraları ma-

hallinde ma‘rifet-i şer‘ ve meclis-i evkâf müdürü 

ma‘rifetiyle erbâb-ı vukûfdan bi’t-tahkîk icab 

eden tarihden altmış iki senesi gayetine değin 

(1845/1846) muhâsebe-i icabiyyesi müdir-i mu-

maileyh yedinde bulunan layıha-i seniyyemde 

münderiç nizamâta tatbîkan rü’yet ve tedkîk olu-
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narak ma‘ mürettebât hazine memhur ve mümzi 

muhasebe defteriyle bir kıt‘a suret-ı vakfiyesinin 

ve keyfiyetin ala vechi’l-sıhha bu tarafa inhâ ve 

iş‘ârı zımnında isti‘lâmı hâvî cânib-i nezâret-i 

evkâf-ı hümayunumdan tastîr ve mahalline 

tesyîr olunan tahrîrât mucebince tanzimat-ı 

hayriyyenin hîn-i bidayetinden altmış iki senesi 

gayetine değin sekiz senelik muhasebesi lede’l-

rü’ye altı bin yüz otuz dokuz buçuk guruş (6.139) 

irâdından vuku‘bulan altı bin yetmiş bir guruş 

masarıfı bi’t-tenzil altmış sekiz buçuk guruş faz-

lası zuhur eylediği ve zaviye-i mezbûr el-yevm 

mevcud ve ma‘mûr ve derûnunda it‘âm-ı ta‘âm 

olunmakda ve câmi‘-i şerîf-i mezbûr derûnunda 

dahi edâ-yı salavât mefrûza kılınmakda bulun-

muş ve vakf-ı mezbûrun vakfiyesi lede’t-taharrî 

derdest ve sicillâtda dahî kaydına zaferyâb olu-

namamış idüğü ve mezkûr imamet ve hitabet 

cihetlerine tâlib olan merkum Süleyman’ın bu 

def‘a vefâtı vuku‘bularak henüz rağbet eder 

kimesne olmadığından anlardan sarf-ı nazar-

la yalnız tevliyet ve tekyenişinlik cihetleri ba-

bası müteveffâ-yı merkumun mahlûlünden 

oğlu merkuma tevcihi husûsu bu def‘a ceva-

ben bâ-tahrîrât inhâ olunmuş ve müfâd-ı inhâ 

derkenârın muvafık bulunmuş olmağla zikr olu-

nan imamet ve hitabet cihetlerinin ba‘demâ inhâ 

ve vüruduyla icabına bakılmak üzere anlardan 

sarf-ı nazarla ancak mezkûr tevliyet ve tekyeni-

şinlik cihetleri babası müteveffâ-yı merkumun 

mahlûlünden mumaileyh iş bu râfi‘-i tevki‘-i 

refi‘ü’ş-şân-ı hâkânî Ali Zeynelâbidîn bin Halife 

zide takvâhuye ber mûceb-i nizâm vakf-ı mezbûr 

umurunu hüsn-i idâre ve rü’yet ve hayrâtının 

i‘mârıyla şart-ı vâkıfı icraya i‘tinâ ve dikkat ey-

lemek ve beher sene lazım gelen muhâsebesini 

mahallinde ma‘rifet-i şer‘ ve evkâf müdürü 

ma‘rifetiyle bi’r-rü’ye memhûr ve mümzi defte-

rini cânib-i nezârete bi’l-irsâl yedine suret almak 

ve tekye-i mezbûr derûnunda ayende ve reven-

deye it‘âm-ı ta‘âm ettirmek ve terk ve tekâsül 

eder ise ref‘inden ahare verilmek şartıyla tevcih 

ve yedine berat-ı âlişanım i‘tâ olunmak bâbında 

Mekke-i mükerreme payesiyle hâlâ evkâf müfet-

tişi akza-i kuzzâtü’l-müslimîn Mevlana Seyyid 

Mehmed Sa‘deddin zidet fezâ’iluhu ve ikahüm 

rical-i devlet-i aliyyemin hâlâ evkaf-ı hümayu-

num nâzırı iftihârü’l-âlî ve e‘âzim Ali Şefik Bey 

dâme uluvvuhu taraflarından başka başka i‘lâm 

kılınmış ve olbâbda alemü’l-ulemâü’l-müteharrîn 

efzalü’l-fuzelâü’l-müteverri‘în bi’l-fi‘il Şeyhül-

islâm İsmet Beyzâde Mevlana Ahmed Ârif Hik-

met Bey edâmallahu te‘âlâ fezâ’iluhu canibinden 

işâret olunmuş olmağla mucibince tevcih olun-

mak fermanım olmağın hakkında mezid-i inâyet-i 

pâdişahanem zuhura gelüb bin iki yüz altmış beş 

senesi Muharremü’l-harâmın dördüncü günü (4 

Muharrem 1265/30 Kasım 1848) tarihiyle mü-

verrah verilen ru’us-ı hümayunum mûcebince 

bu berât-ı şerîf-i âlişânımı verdim ve buyurdum 

ki mumaileyh Zeynelabidin Halife zide takvahu 

babası müteveffâ-yı merkumun mahlûlünden 

ciheteyn-i mezbûreteyne şart-ı mezkûr üzere 

mutasarrıf olub bundan evvel babası müteveffa-

yı merkum vazife-i mu‘ayyenesini tevcihle ahz 

edegelmiş ise merkum dahî ol veçhile vakf-ı 

mezbûr mahsulünden ahz eyleye şöyle bilesiz 

alamet-i şerifeme i‘timâd kılasız tahriren fi’l-

yevmi’r-râbi‘ aşar min Saferi’l-hayr sene hams 

ve sittin ve mi’eteyn ve elf 

İş bu suret-i berat-ı şerif-i âlişân kaydına mu-

tabık idüğü tasdiken şerh kılındı fî 27 Zilka‘ade 

sene 306 (24 Ağustos 1890) 
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Belge 16. Horasanlı Tekkesi’ne 1858 yılında Ali Zeynelabidin Efendi’nin mütevelli ve tekkenişin 

tayin edilmesi (BOA, EV.MKT, 1159/46).

 

 

Kandiye sanca  mülhakatndan Pezye kazâsna tâbi ‘ Voni karyesinde Horasanî 

Dervi  Ali’nin tekyesi evkafndan oldu u geçende gönderilen kurra vakfnâmeleri meyânnda 

bulunan bin altm  (1060/1650) tarihli vakfnâmede gösterilmi  ise de karye-i mezkûrenin 

hâs- hümayun dâhilinde idü ü orada bulunub tetebbu‘ edilen defter-i hâkânî mündericatndan 

anla ld ndan bahisle su’âl-i mu‘âmeleyi hâvî Girid vilayet-i celilesinden meb‘ûs tahriratn 

gönderildi i beyan- âlisiyle icrâ-y icab bâ-tezkere-i sâmiye emr ve i ‘âr buyurulmu  ve 

ba‘dehu icabna baklmak üzere vakf- mezkûrun bin altm  (1060/1650) tarihli nezaret-i 

celileri cihat kaleminden mukayyed olan vakfiyyesi suretinin celbine lüzum göründü ü 

kuyud- hâkânî kaleminden ifâde klnm  olma la mezkûr vakfiyye suretinin irsâli vergi 

emânet-i behiyyesinden 7 Receb sene 99 (25 Mays 1882) tarihi ve 12 numarasyla varid olan 

tezkerede beyan ve i ‘âr olunmu  ve kuyûda lede’l-mürâca‘a Girid ceziresinde Kandiye 

kal‘as kurbunda Horasan o lu nâm- di er Bekta iler tekyesi vakfndan vazife-i mu‘ayyene 

ile tekye-ni in ve tevliyeti 4 M sene 275 (14 A ustos 1858) tarihiyle Ali Zeynelabidin 

Efendi’nin bâ-berat- âlî uhdesinde olub vakf- mezbûrun bir kt‘a vakfiyyesi dahî mukayyed 

bulunmu  oldu undan ber mûceb-i i ‘âr vakfiyye-i mezkûrun kaydndan suretinin bi’l-istinsâh 

emanet-i mü ârünileyhâya irsalini mutazammn tezkere-i mezkûre cevâb- âli-i 

nezaretpenahilerinin tastiri ferman buyurulma a tevaffuk eder fî 10 a‘bân sene 299 ve fî 14 

Haziran sene 298 (27 Haziran 1882).  

 

Belge 17. Horasanl Tekkesi’ne 1858 ylnda Ali Zeynelabidin Efendi’nin mütevelli ve 

tekkeni in tayin edilmesi (BOA, EV.MKT, 287/58). 

Kandiye sancağı mülhakatından Pezye 

kazâsına tâbi ‘ Voni karyesinde Horasanî Derviş 

Ali’nin tekyesi evkafından olduğu geçende gön-

derilen kurra vakıfnâmeleri meyânında bulunan 

bin altmış (1060/1650) tarihli vakıfnâmede gös-

terilmiş ise de karye-i mezkûrenin hâs-ı hüma-

yun dâhilinde idüğü orada bulunub tetebbu‘ 

edilen defter-i hâkânî mündericatından anlaşıl-

dığından bahisle su’âl-i mu‘âmeleyi hâvî Girid 

vilayet-i celilesinden meb‘ûs tahriratın gönde-

rildiği beyan-ı âlisiyle icrâ-yı icabı bâ-tezkere-i 

sâmiye emr ve iş‘âr buyurulmuş ve ba‘dehu 

icabına bakılmak üzere vakf-ı mezkûrun bin 

altmış (1060/1650) tarihli nezaret-i celileri cihat 

kaleminden mukayyed olan vakfiyyesi suretinin 

celbine lüzum göründüğü kuyud-ı hâkânî kale-

minden ifâde kılınmış olmağla mezkûr vakfiyye 

suretinin irsâli vergi emânet-i behiyyesinden 7 

Receb sene 99 (25 Mayıs 1882) tarihi ve 12 nu-

marasıyla varid olan tezkerede beyan ve iş‘âr 

olunmuş ve kuyûda lede’l-mürâca‘a Girid ce-

ziresinde Kandiye kal‘ası kurbunda Horasan 

oğlu nâm-ı diğer Bektaşiler tekyesi vakfından 

vazife-i mu‘ayyene ile tekye-nişin ve tevliyeti 4 

M sene 275 (14 Ağustos 1858) tarihiyle Ali Zey-

nelabidin Efendi’nin bâ-berat-ı âlî uhdesinde 

olub vakf-ı mezbûrun bir kıt‘a vakfiyyesi dahî 

mukayyed bulunmuş olduğundan ber mûceb-i 

iş‘âr vakfiyye-i mezkûrun kaydından suretinin 

bi’l-istinsâh emanet-i müşârünileyhâya irsalini 

mutazammın tezkere-i mezkûre cevâb-ı âli-i ne-

zaretpenahilerinin tastiri ferman buyurulmağa 

tevaffuk eder fî 10 Şa‘bân sene 299 ve fî 14 Hazi-

ran sene 298 (27 Haziran 1882). 
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Belge 17. Horasanlı Tekkesi’ne 1858 yılında Ali Zeynelabidin Efendi’nin mütevelli ve tekkenişin 

tayin edilmesi (BOA, EV.MKT, 287/58). 

 

 

Evkâf- mülhakadan Girid ceziresinde Kandiye kal‘as kurbunda Horasano lu nâm- 

di er Bekta iler tekyesi vakfndan almak üzere yevmî vazife-i mu‘ayyene ile tevliyet ve 

tekye-ni inlik cihetleri 4 Muharrem sene 1275 (14 A ustos 1858) tarihinde Ali Zeynelabidin 

Efendi’ye tevcih oldu u mutazammn berat verildi i kayden anla lub bunun türbedarl na 

ve ber mantûk- istid‘â Resmo haricinde Horasanî Ali Baba türbesi vakfiyye ve türbedarl na 

dâ’ir kayda zaferyâb olunmam dr fî 27 Mays sene 308 (8 Haziran 1892) 

Bende-i Edhem 

 

Belge 18. Horasanl Tekkesi’si mütevellis Abidin Bey’in imar için ayrlan paray 

zimmetine geçirdi inden görevden alnmas emri (VGMA, Defter nr. 4935, s.31). 

 

 

 

Evkâf-ı mülhakadan Girid ceziresinde Kan-

diye kal‘ası kurbunda Horasanoğlu nâm-ı diğer 

Bektaşiler tekyesi vakfından almak üzere yevmî 

vazife-i mu‘ayyene ile tevliyet ve tekye-nişinlik 

cihetleri 4 Muharrem sene 1275 (14 Ağustos 

1858) tarihinde Ali Zeynelabidin Efendi’ye tev-

cih olduğu mutazammın beratı verildiği kayden 

anlaşılub bunun türbedarlığına ve ber mantûk-ı 

istid‘â Resmo haricinde Horasanî Ali Baba tür-

besi vakfiyye ve türbedarlığına dâ’ir kayda 

zaferyâb olunmamışdır fî 27 Mayıs sene 308 (8 

Haziran 1892)

Bende-i Edhem
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Belge 18. Horasanlı Tekkesi’si mütevellis Abidin Bey’in imar için ayrılan parayı zimmetine ge-

çirdiğinden görevden alınması emri (VGMA, Defter nr. 4935, s.31).

 

 

 

Evkâf- mülhakadan Girid ceziresinde Kandiye kal‘as kurbunda Horasano lu nâm- 

di er Bekta iler tekyesi vakfndan almak üzere yevmî vazife-i mu‘ayyene ile tevliyet ve 

tekye-ni inlik cihetleri 4 Muharrem sene 1275 (14 A ustos 1858) tarihinde Ali Zeynelabidin 

Efendi’ye tevcih oldu u mutazammn berat verildi i kayden anla lub bunun türbedarl na 

ve ber mantûk- istid‘â Resmo haricinde Horasanî Ali Baba türbesi vakfiyye ve türbedarl na 

dâ’ir kayda zaferyâb olunmam dr fî 27 Mays sene 308 (8 Haziran 1892) 

Bende-i Edhem 

 

Belge 18. Horasanl Tekkesi’si mütevellis Abidin Bey’in imar için ayrlan paray 

zimmetine geçirdi inden görevden alnmas emri (VGMA, Defter nr. 4935, s.31). 

 

 

 

Sa‘âdetlû efendim

Kandiye hâricinde vâki‘ hânkâh-ı 

Bektâşiyyenin i‘mâr vâridesi içün mürebbidler 

tarafından olunan i‘âne akçesini mütevellisi Abi-

din Bey ekl ve telef ile tekye derûnunda bulunan 

câmi‘-i şerifi i‘mâr etmeyerek zimmetine kırk 

bin guruş geçirmiş idüğünden bahisle meblağ-ı 

mezbûrun tahsili ve lâyıkıyla idare olunmama-

sından dolayı tevliyetin dahî uhdesinden tahliye 

bir ehil ve arbabına ihâlesi hakkında vürûd eden 

varak-ı memhûre ile mülknâme sureti manzûr-ı 

vâlâ olmak üzere leffen irsâl kılındı her ne kadar 

mezkûr mülknâme görülmüş ise de andan sonra 

elbette şart-ı vâkıfa da’ir vakıfnâmesi olunaca-

ğı gibi buraca meçhul bulunmuş olmağla şer‘-i 

şerîf ve mahal meclisi ve evkâf müdür vekili 

ma‘rifetiyle tedkîk-i madde olunarak tebeyyün 

edecek hale göre iktizasının ba-mazbata iş‘ârı 

lazım geleceğinden ana göre tedkîk keyfiyet olu-

narak ba-mazbata iş‘ârına himmet buyurmaları 

sıyakında terkim-i rakime-i mahalleri ibtidâr kı-

lındı efendim fî 3 Rebiülevvel sene 282 ve fî 15 

Temmuz sene 281 (27 Temmuz 1865).
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Belge 19. Horasanlı Ali Baba Tekkesi vakfının 1882-1883 senelerine ait gelir ve gider kayıtları 

(BOA, EV.MKT, 1776/100).

 

 

Postni ini bulundu um Kandiye kal‘as hâricinde kâ’in merhum ve ma furun leh 

Horasanî Ali Baba’nn ihyâ gerdesi olan tarikat- aliyye-i Bekta iyye dergâh- erifinin iki yüz 

doksan dokuz senesi ehr-i Recebü’l-ferdin ibtidasndan üç yüz alt senesi ehr-i Rebi‘ü’l-

ahrn nihayetine kadar alt sene ve on mah zarfnda ma‘rifet-i dâ‘iyânemle ve dergâh- 

erîfenin ma‘rifetiyle rü’yet olunan muhasebe defteridir 

min ibtida-y Receb sene 1299 (Mays 1882) ila gayet-i Zilhicce sene 1299 (Kasm 

1882) mah- aded 6 muhasebesi 

Vâridât  

Dergâh- erîfenin icârât- seneviyyesi 

Para Guru  

 385  revgan- zeyt   habbe kyye vukyye 

32 201  nakden   100 96 4 

32 586 

Postnişini bulunduğum Kandiye kal‘ası 

hâricinde kâ’in merhum ve mağfurun leh 

Horasanî Ali Baba’nın ihyâ gerdesi olan tarikat-ı 

aliyye-i Bektaşiyye dergâh-ı şerifinin iki yüz 

doksan dokuz senesi şehr-i Recebü’l-ferdin ibti-

dasından üç yüz altı senesi şehr-i Rebi‘ü’l-ahırın 

nihayetine kadar altı sene ve on mah zarfın-

da ma‘rifet-i dâ‘iyânemle ve dergâh-ı şerîfenin 

ma‘rifetiyle rü’yet olunan muhasebe defteridir

min ibtida-yı Receb sene 1299 (Mayıs 1882) 

ila gayet-i Zilhicce sene 1299 (Kasım 1882) mah-ı 

aded 6 muhasebesi
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Vâridât 

Dergâh-ı şerîfenin icârât-ı seneviyyesi
Para Guruş
 385 revgan-ı zeyt habbe kıyye vukıyye
32 201 nakden 100 96 4
32 586
Dergâh-ı şerîfenin mevkuf tarlalarının hasılatı
    kıyye vukıyye
 1.120  Hınta 1.120 1
 1500  Şa‘ir 2.000 30
 375  Alef 600 25
 50  Bakla 50 1
 30  Nohud 30 1
 510  Revgan-ı zeyt 130 410
20 37  Zeytun 50 30
 75  Saman 25 (Yük aded) 3
 30  Soğan 120 10
 45  Patates 60 30
12 4.359
16 293  balada muharrer icârât-ı seneviyyesinin nısfı tenzil
36 4.065
36 4.065  ber vech-i karşu vâridâtı mahsuben icrâ kılınmışdır
Masârıfât
Para Guruş
 150  imâmet vazifesi
    kıyye vukıyye
 675  Şa‘ir 900 30
 270  Hınta 270 1  
25 140  Alef 225 25
 25  Bakla 25 1
 10  Nohud 10 1
20 12  Soğan 50 10
20 82  Patates 110 30
 722  Revgan-ı zeyt 170 10
30 33  Zeytun 45 30
 550  Pirinç 200 30
 135  Revgan-ı sade 9 15
 50  Böğrülce 20 20
 80  Fasulye 40 2
 283  Kahve 18 11
   Şeker 20 10
 328  Tuz 80
   Hatab 24 (Haki) 12
 108  Saman 36 (Yük aded) 3
 120  Sabun 30 4
21 565  Nühas kalaylamasına ve sebze bahası
36 4.340
36 4.065  ber vech-i karşu vâridâtı tenzil
275
275   deyn-i vakf olub sene 300 (1883) senesinde vaz‘ 
   olunmuşdur.
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min Muharrem sene 1300 (Aralk 1882) ile gayet-i Zilhicce sene 1300 (Kasm 1883) 1 

sene muhasebesi 

Vâridât  

Dergâh- erîfenin icârât- seneviyyesi 

Para Guru  

 385  revgan- zeyt   habbe kyye vukyye 

32 201  nakden   100 96 4 

32 586 

     kyye  vukyye 

 1150  a‘ir  1840  25 

 1330  Hnta  1330  1 

min Muharrem sene 1300 (Aralık 1882) ile gayet-i Zilhicce sene 1300 (Kasım 1883) 1 sene mu-
hasebesi
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Vâridât 

Dergâh-ı şerîfenin icârât-ı seneviyyesi
Para Guruş
 385 revgan-ı zeyt  habbe kıyye vukıyye
32 201 nakden 100 96 4
32 586
    kıyye vukıyye
 1150 Şa‘ir  1840  25
 1330 Hınta  1330  1
20 262 Alef  420  25
 72 Bakla  72  1
 60 Piyes  80  30
20 22 Nohud  18  10
 520 Revgan-ı zeyt  130  4
 30 Zeytin  40  30
 45 Soğan  180  10

30 36 Patates  42  35
 78 Saman  26 (Yük aded)  3
 220 Revgan-ı zeyt  55  4
22 4.413  
22 4.368 ber vech-i karşu masarıfat tenzil
 45 fazla olduğu

Masârıfât
Para Guruş
 275 99 (1882) senesinde zuhur eden deyn-i vakf
 150 İmamet vazifesi
     kıyye  vukıyye
 625  Şa‘îr  1000  25
 300  Hınta  300  1
20 187  Alef  300  25
 20  Bakla  20  1
 30  Piyes  40  30
 25  Nohud  20  10
 600  Revgan-ı zeyt 150  4
20 37  Zeytin  50  30
20 12  Soğan  50  10
 105  Saman  35 (Yük aded) 3
 300  Revgan-ı sâde 24  12,5
20 522  Pirinç  190  30
20 62  Böğrülce  25 20
 100  Fasulye  50  2
 220  Kahve  20  11
 96  Şeker  24  4
 50  Tuz  100  20
 144  Hatab  12 (Yük) 12
 120  Sabun  30  4
 150  Çobanların na‘llamasına ve semer ta‘mirlerine
22 63  Nühas kalaylamasına
 120  Sebzevât bahası
20 52  Patates  60  35
22 4.368  Karşuda mahsub kılınmışdır
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Belge 20. Kandiye Topaltı arazisindeki Horasanlı Ali Baba Tekkesi vakfına ait olan eve mütevel-

li tayini (VGMA, Defter nr. 5178, s.60).

Belge 20. Kandiye Topalt arazisindeki Horasanl Ali Baba Tekkesi vakfna ait olan 

eve mütevelli tayini (VGMA, Defter nr. 5178, s.60). 

 

 

 

Kandiye nahiyesine mülhak Topalt arazisi hududunda vâki‘ Horasanî Ali Baba 

dergâh vakfndan derûn- Kandiye’de Hünkâr Câmi‘-i erîfi mahallesinde kâ’in bir taraftan 

Handra Câmi‘-i erîfi vakfndan olub Salih Kadri Efendi ve zevcesi Hadice Hanmn 

mü terek hanesi ve bir taraftan Kalbszzâde Hac Arif Efendi hanesi ve bir taraftan Berber 

Mehmed’in kerimesi Hadice Hatun ba çesi ve bir taraftan sokak ile mahdûd senevi altm  

(60) para icareli tulen yirmi üç zira‘ iki parmak ve arzen on yedi zira‘ on parmak behesab 

rebi‘i dört yüz iki zira‘ arsa üzerine mebni fevkani bir kebir oda ve bir sagir oda ve bir 

divanhane ve tahtani bir portaku (?) ve bir matbah ve bir kebir havlu ve bir sagir havlu ve iki 

mahseni müsta‘mel bir bab haneye mutasarrf olan Hanyevi Ahmed A a bin Mustafa fî 4 

Muharrem sene 304 (3 Ekim 1886) tarihinde Kandiye slam eytam sand ndan istikrâz etmi  

oldu u dokuz bin sekiz yüz on (9.810) guru un te’mini mü temilatyla hane-i mezkûru 

sandk- mezbûr müdürü safiyetlû A çzâde Hüseyin Behcet Efendi mütevelli-i vakf vekili 

Fehmi Bey hazr oldu u halde bi’l-isale evkaf idaresine gelerek mü temilatyla hane-i 

mezkûru bedel-i me’hûzu-i mezbûr üzerine fen-i istiklalinden sahib-i evveli olan merkum 

Ahmed A a uhdesine i‘âde ve fera  ve kasr- yed eyledi ini ikrar ve ifâde ettikde merkum 

Ahmed A a hane-i mezbûru teferru  ve kabul ederek icare-i mü’eccilesi olan altm  paray 

beher sene te’diye etmek artyla zabt ve tasarrufuna ruhsat verilmi dir. 

  

Para  Guru  

Kandiye nahiyesine mülhak Topaltı arazisi 

hududunda vâki‘ Horasanî Ali Baba dergâhı vak-

fından derûn-ı Kandiye’de Hünkâr Câmi‘-i Şerîfi 

mahallesinde kâ’in bir taraftan Handıra Câmi‘-i 

Şerîfi vakfından olub Salih Kadri Efendi ve zev-

cesi Hadice Hanımın müşterek hanesi ve bir ta-

raftan Kalıbsızzâde Hacı Arif Efendi hanesi ve 

bir taraftan Berber Mehmed’in kerimesi Hadice 

Hatun bağçesi ve bir taraftan sokak ile mahdûd 

senevi altmış (60) para icareli tulen yirmi üç zira‘ 

iki parmak ve arzen on yedi zira‘ on parmak be-

hesab rebi‘i dört yüz iki zira‘ arsa üzerine mebni 

fevkani bir kebir oda ve bir sagir oda ve bir di-

vanhane ve tahtani bir portaku (?) ve bir matbah 

ve bir kebir havlu ve bir sagir havlu ve iki mah-

seni müsta‘mel bir bab haneye mutasarrıf olan 

Hanyevi Ahmed Ağa bin Mustafa fî 4 Muharrem 

sene 304 (3 Ekim 1886) tarihinde Kandiye İslam 

eytam sandığından istikrâz etmiş olduğu dokuz 

bin sekiz yüz on (9.810) guruşun te’mini müşte-

milatıyla hane-i mezkûru sandık-ı mezbûr mü-

dürü safiyetlû Aşçızâde Hüseyin Behcet Efendi 

mütevelli-i vakf vekili Fehmi Bey hazır olduğu 

halde bi’l-isale evkaf idaresine gelerek müş-

temilatıyla hane-i mezkûru bedel-i me’hûzu-i 

mezbûr üzerine fen-i istiklalinden sahib-i evveli 

olan merkum Ahmed Ağa uhdesine i‘âde ve fe-

rağ ve kasr-ı yed eylediğini ikrar ve ifâde ettikde 

merkum Ahmed Ağa hane-i mezbûru teferruğ 

ve kabul ederek icare-i mü’eccilesi olan altmış 

parayı beher sene te’diye etmek şartıyla zabt ve 

tasarrufuna ruhsat verilmişdir.

Para  Guruş
5 49 harc-ı fen-i istiklâl 
 5 varaka
20 37 icaresi gurre-i sene 80 ila sene 305 sene 25
25 91
49 20 hisse-i tevliyetle icaresi olub vekil-i mütevelliye verilen tenzil

41 35 
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Belge 21. Kandiye kalesi dışında Topaltı sınırındaki Horasanlı Ali Baba Tekkesi vakfına ait olan 

eve mütevelli tayini (VGMA, Defter nr. 5178, s.68). 

5 49 harc- fen-i istiklâl  

 5 varaka 

20 37 icaresi gurre-i sene 80 ila sene 305 sene 25 

25 91 

49 20 hisse-i tevliyetle icaresi olub vekil-i mütevelliye verilen tenzil 

41 35  

 

Belge 21. Kandiye kalesi d nda Topalt snrndaki Horasanl Ali Baba Tekkesi 

vakfna ait olan eve mütevelli tayini (VGMA, Defter nr. 5178, s.68).  

 

 

 

Kandiye kal‘as hâricinde vâki‘ Topalt hududunda kâ’in Horasanî Ali Baba dergâh- 

erifi vakfndan derûn- Kandiye’de Hünkar Câmi‘-i erîfi mahallesinde kâ’in bir taraftan 

Merambelal Kaklaki Ali evladlar ve bir taraftan Çulcu Hüseyin haneleri ve iki taraftan sokak 

ile mahdud ve senevi iki guru  icareli tahtani hane ve bir fevkani oda ve bir mahzen ve bir 

matbah ve bir havlu ve bir havlu ve mahseni mü temil bir bab haneye mutasarrf olan teb‘a-i 

devlet-i aliyyeden Kapudan Musa A a bin Mustafa fî 20 Nisan sene 1303 (2 Mays 1887) 

tarihinde Kandiye’de sakin tüccardan ve ashab- emlakdan Bayramzâde Hac Mehmed Efendi 

bin Ali nâm kimesneden istikrâz etmi  oldu u dokuz bin (9.000) guru un te’mini zmnnda 

tarih-i tesviyesine kadar mü temilatyla hane-i mezkûru mütevelli-i vakf huzurunda 

mumaileyh Hac Mehmed Efendi uhdesine vefâ ve fera  ve kasr- yed eylemi  oldu u hâlde 

tarihde mütevelli-i vakf- mezkûr vekili Kanla aszâde Fehmi Bey hazr olarak mumaileyh 

Hac Mehmed Efendi asaleten evkaf idaresine gelüb mü temilatyla hane-i mezkûru bedel-i 

Kandiye kal‘ası hâricinde vâki‘ Topaltı hu-

dudunda kâ’in Horasanî Ali Baba dergâh-ı şerifi 

vakfından derûn-ı Kandiye’de Hünkar Câmi‘-i 

Şerîfi mahallesinde kâ’in bir taraftan Merambe-

lalı Kaklaki Ali evladları ve bir taraftan Çulcu 

Hüseyin haneleri ve iki taraftan sokak ile mah-

dud ve senevi iki guruş icareli tahtani hane ve 

bir fevkani oda ve bir mahzen ve bir matbah 

ve bir havlu ve bir havlu ve mahseni müştemil 

bir bab haneye mutasarrıf olan teb‘a-i devlet-i 

aliyyeden Kapudan Musa Ağa bin Mustafa fî 

20 Nisan sene 1303 (2 Mayıs 1887) tarihinde 

Kandiye’de sakin tüccardan ve ashab-ı emlak-

dan Bayramzâde Hacı Mehmed Efendi bin Ali 

nâm kimesneden istikrâz etmiş olduğu dokuz 

bin (9.000) guruşun te’mini zımnında tarih-i tes-

viyesine kadar müştemilatıyla hane-i mezkûru 

mütevelli-i vakf huzurunda mumaileyh Hacı 

Mehmed Efendi uhdesine vefâ ve ferağ ve kasr-ı 

yed eylemiş olduğu hâlde tarihde mütevelli-i 

vakf-ı mezkûr vekili Kanlıağasızâde Fehmi Bey 

hazır olarak mumaileyh Hacı Mehmed Efendi 

asaleten evkaf idaresine gelüb müştemilatıyla 

hane-i mezkûru bedel-i me’zuri-i mezbûr üzeri-

ne fen-i istiklâlinden sahib-i evvel olan merkum 

Musa Kapudan bin Mustafa uhdesine i‘âde ve 

ferağ ve kasr-ı yed eylediğini ikrar ve ifade et-

tikde merkum Musa Kapudan hane-i mezkûru 

icare-i mü’eccilesi olan iki guruş beher sene 

te’diye etmek şartıyla takdim ve kabul etmekle 

zabt ve tasarrufuna ruhsat verilmişdir.

Para  Guruş

 45 Harc-ı fen-i istiklal

 5 varakası

 50

30 11 hisse-i tevliyet olub mütevellisine verilen

30 38 
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Belge 22. Kandiye kalesi dışında Topaltı arazisindeki Horasanlı Ali Baba Tekkesi vakfından 

olan evin mütevelli tayini (VGMA, Defter nr. 5178, s.244). 

me’zuri-i mezbûr üzerine fen-i istiklâlinden sahib-i evvel olan merkum Musa Kapudan bin 

Mustafa uhdesine i‘âde ve fera  ve kasr- yed eyledi ini ikrar ve ifade ettikde merkum Musa 

Kapudan hane-i mezkûru icare-i mü’eccilesi olan iki guru  beher sene te’diye etmek artyla 

takdim ve kabul etmekle zabt ve tasarrufuna ruhsat verilmi dir. 

  

Para  Guru  

 45 Harc- fen-i istiklal 

 5 varakas 

 50 

30 11 hisse-i tevliyet olub mütevellisine verilen 

30 38          

         

Belge 22. Kandiye kalesi d nda Topalt arazisindeki Horasanl Ali Baba Tekkesi 

vakfndan olan evin mütevelli tayini (VGMA, Defter nr. 5178, s.244).  

 

 

 

Kandiye kal‘as hâricinde Topalt arazisi hududunda kâ’in Horasani Ali Baba dergâh- 

münîfi vakfndan derûn- Kandiye Balta Ahmed A a cami‘-i erifi mahallesinde Karterya 

nâm mahalde kâ’in bitaraftan Hrisâki ve Relopula ve bitaraftan stavir ve Luhacaki ve 

bitaraftan Yuanni Kukolaki haneleri ve bitaraftan sokak ile mahdûd ve senevî krk para icâreli 

tahtani iki ve fevkânî dört oda ve iki matbah ve bir kiler ve iki havlu ve iki ahr ve iki kuyu ve 

iki çama r havlusu ve iki mahseni mü temil bir bab haneye mutasarrf olan Demirci 

Mütevelli vefat etmekle mü temilatyla kâffe-i hane-i mezkûr on hisse i‘tibaryla iki hisse-i 

Kandiye kal‘ası hâricinde Topaltı arazisi 

hududunda kâ’in Horasani Ali Baba dergâh-ı 

münîfi vakfından derûn-ı Kandiye Balta Ahmed 

Ağa cami‘-i şerifi mahallesinde Karterya nâm 

mahalde kâ’in bitaraftan Hırisâki ve Relopula 

ve bitaraftan İstavir ve Luhacaki ve bitaraftan 

Yuanni Kukolaki haneleri ve bitaraftan sokak 

ile mahdûd ve senevî kırk para icâreli tahtani iki 

ve fevkânî dört oda ve iki matbah ve bir kiler ve 

iki havlu ve iki ahır ve iki kuyu ve iki çamaşır 

havlusu ve iki mahseni müştemil bir bab haneye 

mutasarrıf olan Demirci Mütevelli vefat etmek-

le müştemilatıyla kâffe-i hane-i mezkûr on hisse 

i‘tibarıyla iki hisse-i şâyi‘asına beş bin guruş baha 

takdiriyle terk eylemelerini on nefer evladdan 

iki neferi bulunan Kahveci Yuanni ve Demirci 

İstifânov ibni Mütevelli nâm iki nefer evladı uh-

desine intikâl (Mayıs 1305/Mayıs 1889).

Guruş

50 harc-ı intikâl 

15 varakası
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Belge 23. Kandiye’de Horasanlı Ali Baba Tekkesi vakfına ait yıllık 2 kuruş kira gelirli evin yö-

netimini Musa Kaptan bin Mustafa’nın borcuna karşılık olarak Seyyid Mümtaz Bey’e bırakması 

(VGMA, Defter nr. 5178, s.73). 

âyi‘asna be  bin guru  baha takdiriyle terk eylemelerini on nefer evladdan iki neferi bulunan 

Kahveci Yuanni ve Demirci stifânov ibni Mütevelli nâm iki nefer evlad uhdesine intikâl 

(Mays 1305/Mays 1889). 

Guru  

50 harc- intikâl  

15 varakas 

 

Belge 23. Kandiye’de Horasanl Ali Baba Tekkesi vakfna ait yllk 2 kuru  kira gelirli 

evin yönetimini Musa Kaptan bin Mustafa’nn borcuna kar lk olarak Seyyid Mümtaz Bey’e 

brakmas (VGMA, Defter nr. 5178, s.73).  

 

 

 

Kandiye kal‘as hâricinde vâki‘ Topalt hududunda kâ’in Horasani Ali Baba dergâh- 

erifi vakfndan derun- Kandiye’de Hünkâr Câmi‘-i erîfi mahallesinde bir taraftan 

Merambelal Kaklaki Ali evladlar ve bir tarafdan Çuvalc Hüseyin haneleri ve iki tarafdan 

sokak ile mahdûd senevî iki guru  icâreli bir tahtani hane ve bir fevkani oda ve bir mahzen ve 

bir matbah ve bir havlu ve bir mahseni mü temil bir bâb haneye mutasarrf olan devlet-i 

aliyye teb‘asndan Musa Kapudan bin Mustafa mütevelli-i vakf- mezbûr vekili 

Kanla aszâde Fehmi hâzr oldu u hâlde asaleten evkâf idâresine gelüb tarihden bir sene 

va‘desiyle ashab- emlâkdan Kalbszzâde Seyyid Mümtaz Bey ibn Ahmed Zihni Bey nâm 

kimesneden istikrâz eyledi i on be  bin iki yüz (15.200) guru un te’mini zmnnda 

mü temilatyla hane-i mezkûru mumaileyh Seyyid Mümtaz Bey uhdesine vefa’en fera  ve 

kasr- yed eyledi ini ikrâr ve ifâde ettikde mumaileyh Seyyid Mümtaz Bey hane-i mezkûru 

Kandiye kal‘ası hâricinde vâki‘ Topaltı hu-

dudunda kâ’in Horasani Ali Baba dergâh-ı şerifi 

vakfından derun-ı Kandiye’de Hünkâr Câmi‘-i 

Şerîfi mahallesinde bir taraftan Merambelalı 

Kaklaki Ali evladları ve bir tarafdan Çuvalcı Hü-

seyin haneleri ve iki tarafdan sokak ile mahdûd 

senevî iki guruş icâreli bir tahtani hane ve bir 

fevkani oda ve bir mahzen ve bir matbah ve bir 

havlu ve bir mahseni müştemil bir bâb haneye 

mutasarrıf olan devlet-i aliyye teb‘asından Musa 

Kapudan bin Mustafa mütevelli-i vakf-ı mezbûr 

vekili Kanlıağasızâde Fehmi hâzır olduğu hâlde 

asaleten evkâf idâresine gelüb tarihden bir sene 

va‘desiyle ashab-ı emlâkdan Kalıbsızzâde Seyyid 

Mümtaz Bey ibn Ahmed Zihni Bey nâm kimes-

neden istikrâz eylediği on beş bin iki yüz (15.200) 

guruşun te’mini zımnında müştemilatıyla hane-i 

mezkûru mumaileyh Seyyid Mümtaz Bey uhde-

sine vefa’en ferağ ve kasr-ı yed eylediğini ikrâr 

ve ifâde ettikde mumaileyh Seyyid Mümtaz Bey 

hane-i mezkûru vakf olarak bedel-i müstakriza-i 

mezbûr üzerine vefâ’en teferru‘ ve kabul etmek-

le bi’l-vefâ zabt ve tasarrufuna ruhsat verilmiş-

dir fî 15 Eylül sene 304 (27 Eylül 1888). 

vakf senedin aldım Kalıbsızzâde Seyyid 

Guruş

152 harc-ı ferâğ bi’l-vefâ

5 

20 varaka

177 icare müterâkesi 96 ila 305 sene 10

78 hisse-i tevliyet

139

20 icaresi

119
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Belge 24. Kandiye’de Horasanlı Ali Baba Tekkesi vakfına ait yıllık 2 kuruş kira gelirli evin Musa 

Kaptan bin Mustafa’nın yönetimine bırakılması (VGMA, Defter nr. 5178, s.268). 

vakf olarak bedel-i müstakriza-i mezbûr üzerine vefâ’en teferru‘ ve kabul etmekle bi’l-vefâ 

zabt ve tasarrufuna ruhsat verilmi dir fî 15 Eylül sene 304 (27 Eylül 1888).  

vakf senedin aldm Kalbszzâde Seyyid  

Guru  

152 harc- ferâ  bi’l-vefâ 

5  

20 varaka 

177 icare müterâkesi 96 ila 305 sene 10 

78 hisse-i tevliyet 

139 

20 icaresi 

119 

         

Belge 24. Kandiye’de Horasanl Ali Baba Tekkesi vakfna ait yllk 2 kuru  kira gelirli 

evin Musa Kaptan bin Mustafa’nn yönetimine braklmas (VGMA, Defter nr. 5178, s.268).  

 

 

 

 

Kandiye kal‘as hâricinde vâki‘ Topalt arazisi hududunda kâ’in Horasanî Ali Baba 

Dergâh erifi vakfndan derûn- Kandiye Hünkâr Câmi‘-i erîfi mahallesinde bir taraftan 

Merambelal Kaklaki Ali evladlar ve bir tarafdan Çuvalc Hüseyin haneleri ve iki tarafdan 

Kandiye kal‘ası hâricinde vâki‘ Topaltı ara-

zisi hududunda kâ’in Horasanî Ali Baba Dergâhı 

şerifi vakfından derûn-ı Kandiye Hünkâr Câmi‘-i 

Şerîfi mahallesinde bir taraftan Merambelalı Kak-

laki Ali evladları ve bir tarafdan Çuvalcı Hüseyin 

haneleri ve iki tarafdan sokak ile mahdûd senevî 

iki guruş icâreli bir tahtani hane ve bir fevkani 

oda ve bir mahzen ve bir matbah ve bir havlu ve 

bir mahseni müştemil bir bâb haneye mutasarrıf 

olan teb‘a-i devlet-i aliyyeden Musa Kapudan 

bin Mustafa fî 9 Muharrem sene 306 ve fî 3 Eylül 

sene 304 (15 Eylül 1888) tarihinde Kandiye’de sa-

kin tüccardan ve ashab-ı emlakdan Kalıbsızzâde 

Seyyid Mümtaz Beyden istikrâz eylediği on beş 

bin iki yüz (15.200) guruşun te’mini zımnında 

müştemilatıyla hane-i mezkûru uhdesine vefa’en 

ferağ ve kasr-ı yed eylemiş olduğu hâlde mumai-

leyh Seyyid Mümtaz Bey bi’l-asâle evkaf idaresi-

ne gelüb müştemilatıyla hane-i mezkûru bedel-i 

mezbûr üzerine fek-i intikâlinden sâhib-i evvel 

olan merkum Musa Kapudan bin Mustafa uh-

desine i‘âde ve ferâğ ve kasr-ı yed eylediği ikrâr 

ve ifâde ettikde merkum Musa Kapudan kabul 

etmekle zabt ve tasarrufuna ruhsat verilmişdir fî 

21 Teşrin-i evvel sene 305 (2 Kasım 1889) tarihin-

de vakıf senedi Hakkı Efendi’ye verilmişdir 

Guruş

76 harc-ı fek-i intikâl

5 varakası.



72

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Belge 25. Topaltı sınırındaki Horsanlı Ali Baba Tekkesi vakfına ait olan üç göz evin idaresi 

(VGMA, Defter nr. 5178, s.232). 

sokak ile mahdûd senevî iki guru  icâreli bir tahtani hane ve bir fevkani oda ve bir mahzen ve 

bir matbah ve bir havlu ve bir mahseni mü temil bir bâb haneye mutasarrf olan teb‘a-i devlet-

i aliyyeden Musa Kapudan bin Mustafa fî 9 Muharrem sene 306 ve fî 3 Eylül sene 304 (15 

Eylül 1888) tarihinde Kandiye’de sakin tüccardan ve ashab- emlakdan Kalbszzâde Seyyid 

Mümtaz Beyden istikrâz eyledi i on be  bin iki yüz (15.200) guru un te’mini zmnnda 

mü temilatyla hane-i mezkûru uhdesine vefa’en fera  ve kasr- yed eylemi  oldu u hâlde 

mumaileyh Seyyid Mümtaz Bey bi’l-asâle evkaf idaresine gelüb mü temilatyla hane-i 

mezkûru bedel-i mezbûr üzerine fek-i intikâlinden sâhib-i evvel olan merkum Musa Kapudan 

bin Mustafa uhdesine i‘âde ve ferâ  ve kasr- yed eyledi i ikrâr ve ifâde ettikde merkum 

Musa Kapudan kabul etmekle zabt ve tasarrufuna ruhsat verilmi dir fî 21 Te rin-i evvel sene 

305 (2 Kasm 1889) tarihinde vakf senedi Hakk Efendi’ye verilmi dir  

Guru  

76 harc- fek-i intikâl 

5 varakas. 

 

Belge 25. Topalt snrndaki Horsanl Ali Baba Tekkesi vakfna ait olan üç göz evin 

idaresi (VGMA, Defter nr. 5178, s.232).  

 

 

 

Topalt hududunda vâki‘ Horasanî Ali Baba dergah- erifi vakfndan Pirlotice (?) 

kazasna tâbi‘ Fanroski karyesi türabnda Halka ta‘bir olunur mahalde kâ’in bir taraftan Tosun 

Topaltı hududunda vâki‘ Horasanî Ali Baba 

dergah-ı şerifi vakfından Pirlotice (?) kazasına 

tâbi‘ Fanroski karyesi türabında Halka ta‘bir olu-

nur mahalde kâ’in bir taraftan Tosun Ağa zevce-

si Emine ve bir taraftan Kaçaryanov Enduş ve bir 

taraftan Molla Dervişaki Ali tarlaları ve bir taraf-

tan yol ile mahdûd tahminen yarım mavzerlik 

tarla ve yine karye-i mezkûr türabında bir taraf-

tan Milonaki Yani ve bir taraftan Kamaryanov 

Endoni bağçeleri ve iki taraftan yol ile mahdud 

eşçar-ı mütenevvi‘ayı müştemil tahminen yarım 

mavzerlik bağçesinin salifü’l-ahz ve yine karye-i 

mezkûr dahilinde kâ’in iki taraftan Tosun zev-

cesi Emine ve bir taraftan Bulakdikov haneleri 

ve bir taraftan sokak ile mahdud bir yeri içinde 

üç göz haneye mutasarrıf olan ……….kazasına 

tâbi‘ Belum karyesinde sakin Ağrikaki Bayram 

Ağa bin Cemali bi’l-isale evkaf idaresine gelüb 

hudud-ı mu‘ayyeneleri dahilinde ka’in mezkûr 

tarla ve bağçe ve hanelere senevi doksan (90) 

para icare bi’t-tahsîs kendi hüsn-i rızasıyla bin 

(1.000) guruş semen ve bey‘ ve makbuz muka-

belesine Kanrumnu karyesinde sakin Cahaki En-

derya veled-i Mihali uhdesine ferağ ve kasr-ı yed 

eylediğini ikrar ve ifade ettikde merkum Cahaki 

Enderya tarla ve bağçe ve hasat-ı mezkûru vakf 

olarak bedel-i mezbûr üzerine icare-i mü’eccele-i 

mahsusaları olan doksan parayı beher sene 

te’diye etmek şartıyla teferruğ ve kabul etmekle 

zabt ve tasarrufuna ruhsat verilmişdir.
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Para Guruş

  15  harac-ı ferağ

  5  varakası

30  51  icarı gurre-i sene 82 (1867) ila sene 305 (1890) sene 23

30  71 

 İş bu ferağati aldım yazı bilmediğimden 

ifadesiyle vaz‘ ve imza eylerim fî 21 Nisan sene 

308. 

Vakf-ı mezkûrdan karye-i mezkûr türabın-

da bir taraftan Milonaki Yani ve bir taraftan Ka-

maryanov Endoni bağçeleri ve iki taraftan yol 

ile mahdud ve eşçar-ı mütenevvi‘ayı müştemil 

tahminen yarım mavzerlik tarlanın sâlifü’l-ahz 

mutasarrıf olan merkum Ağrikaki Bayram Ağa 

bin Cemali bi’l-isale evkaf idaresine gelüb nısf-ı 

bağçe-yi mezkûreye on para icare bi’t-tahsis ken-

di hüsn-i rızasıyla üç yüz (300) guruş semen bey‘ 

ve makbuz mukabelesine Kanrumnu karyesinde 

sakin Cahulula Aryiri binti Mihali uhdesine fe-

rağ ve kasr-ı yed eylediğini ikrar ve ifade ettikde 

merkum Aryirilerin bağçe-i mezkûru vakf olarak 

bedel-i mezbûr üzerine icare-i mahsusası olan on 

parayı beher sene te’diye etmek şartıyla teferruğ 

etmekle zabt ve tasarrufa ruhsat verilmişdir.

Para Guruş

30  4  harc-ı ferağ

  5  varakası

30  5  icaresi gurre-i sene 82 (1867) ila sene 305 (1890) sene 23.
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Belge 26. Kandiye kalesi dışında Topaltı sınırındaki Horasanlı Ali Baba Tekkesi vakfına ait olan 

ev (VGMA, Defter nr. 5178, s.260). 

mukabelesine Kanrumnu karyesinde sakin Cahulula Aryiri binti Mihali uhdesine fera  ve 

kasr- yed eyledi ini ikrar ve ifade ettikde merkum Aryirilerin ba çe-i mezkûru vakf olarak 

bedel-i mezbûr üzerine icare-i mahsusas olan on paray beher sene te’diye etmek artyla 

teferru  etmekle zabt ve tasarrufa ruhsat verilmi dir. 

 

Para Guru  

30 4  harc- fera  

 5  varakas 

30 5  icaresi gurre-i sene 82 (1867) ila sene 305 (1890) sene 23. 

 

Belge 26. Kandiye kalesi d nda Topalt snrndaki Horasanl Ali Baba Tekkesi 

vakfna ait olan ev (VGMA, Defter nr. 5178, s.260).  

 

 

 

Kandiye kal‘as hâricinde Topalt hududunda kâ’in Horasanî Ali Baba dergâh 

vakfndan Közyü (?) kazasna tâbi‘ Anbelözü karyesi Trabez Pigayidi nâm mahalde kâ’in 

etraf brahim Yakâki evladlar ve Manastr ve Panaku Su’zulu tarlalaryla mahdûd senevî yüz 

para icârelü tahminen bir buçuk mavzerlik tarla ve derûnunda olan zeytin e cârna seviyen 

mutasarrfât olan Kandiye sakinelerinden müteveffâ Sa‘id Bey kerimeleri Salike ve Tazeli 

hanmlar shhat ve tametü’ - u‘ûr olarak taraflarndan fera a zâtlarn ârifân Kandiye 

sakinlerinden Hac Halilzâde Ali Hakiki Efendi ve Mustafa Ziver Efendinin ihbâr ve 

ehadetleriyle olbâbda Zülfikar Ali Pa a Câmi‘-i erifi mahallesi muhtaratndan mümzi ve 

Kandiye nahiyesi müdüriyetinden musaddak fî 17 Haziran sene 305 (29 Haziran 1889) tarihli 

Kandiye kal‘ası hâricinde Topaltı hududun-

da kâ’in Horasanî Ali Baba dergâhı vakfından 

Közyü (?) kazasına tâbi‘ Anbelözü karyesi Trabez 

Pigayidi nâm mahalde kâ’in etrafı İbrahim Yakâki 

evladları ve Manastır ve Panaku Su’zulu tarlala-

rıyla mahdûd senevî yüz para icârelü tahminen 

bir buçuk mavzerlik tarla ve derûnunda olan 

zeytin eşcârına seviyen mutasarrıfât olan Kandi-

ye sakinelerinden müteveffâ Sa‘id Bey kerimele-

ri Salike ve Tazeli hanımlar sıhhat ve tametü’ş-

şu‘ûr olarak taraflarından ferağa zâtlarını ârifân 

Kandiye sakinlerinden Hacı Halilzâde Ali Haki-

ki Efendi ve Mustafa Ziver Efendinin ihbâr ve 

şehadetleriyle olbâbda Zülfikar Ali Paşa Câmi‘-i 

Şerifi mahallesi muhtaratından mümzi ve Kan-

diye nahiyesi müdüriyetinden musaddak fî 17 

Haziran sene 305 (29 Haziran 1889) tarihli il-

mühaberin vekil eyledikleri Kandiye’de sakin 

Recebâki Ahmed Efendi bi’l-vekâle evkaf idare-

sine gelerek hudud-ı mu‘ayyene dâhilinde kâ’in 

mezkûr bir buçuk mavzerlik tarla ile derûnunda 

olan zeytin eşcârını beş yüz guruş semen bey‘ 

makbuz mukabelesinde Kandiye’de sakin tüc-

cardan ve ashab-ı emlakdan Özülaki Patanu 

veled-i Yani uhdesine ferağ ve kasr-ı yed eyle-

diğini vekaleten karar ve ifâde ettikde merkum 

Patanu tarafından bi’l-vekâle Kandiye’de sakin 

Anamonyaki Anderya tarla ve eşcâr- mezkûru 

vakfı olarak bedel-i mezbûr üzerine teferruğ ve 

kabul eden zabt ve tasarrufuna ruhsat verilmiş 

ve harcıyla varaka bahası ve icaresi ber vech-i zir 

tevrir-i sandık edilmişdir

Para  Guruş

20  7  ferağ harcı

  5  varakası

20  67  icaresi gurre sene 80 (1864) ile sene 306 (1891) 27 sene

..  80
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Belge 27. Horasani Ali Baba Tekkesi vakfına ait olan konağın idaresi (VGMA, Defter nr. 2803, 

s.64). 

ilmühaberin vekil eyledikleri Kandiye’de sakin Recebâki Ahmed Efendi bi’l-vekâle evkaf 

idaresine gelerek hudud- mu‘ayyene dâhilinde kâ’in mezkûr bir buçuk mavzerlik tarla ile 

derûnunda olan zeytin e cârn be  yüz guru  semen bey‘ makbuz mukabelesinde Kandiye’de 

sakin tüccardan ve ashab- emlakdan Özülaki Patanu veled-i Yani uhdesine fera  ve kasr- 

yed eyledi ini vekaleten karar ve ifâde ettikde merkum Patanu tarafndan bi’l-vekâle 

Kandiye’de sakin Anamonyaki Anderya tarla ve e câr- mezkûru vakf olarak bedel-i mezbûr 

üzerine teferru  ve kabul eden zabt ve tasarrufuna ruhsat verilmi  ve harcyla varaka bahas 

ve icaresi ber vech-i zir tevrir-i sandk edilmi dir 

Para   Guru  

20 7  fera  harc 

5  varakas 

20 67  icaresi gurre sene 80 (1864) ile sene 306 (1891) 27 sene 

.. 80 

 

Belge 27. Horasani Ali Baba Tekkesi vakfna ait olan kona n idaresi (VGMA, Defter 

nr. 2803, s.64).  

 

 

 

Horasanî dergâh vakfndan olub Kandiye tüccarndan Abacaki Ali Fâ’ik Efendi’nin 

bundan bir sene akdem i tirâ eyledi i kona n harç- fera ndan hisse-i tevliyetin mütevellisi 

Horasanî dergâhı vakfından olub Kandiye 

tüccarından Abacaki Ali Fâ’ik Efendi’nin bun-

dan bir sene akdem iştirâ eylediği konağın harç-ı 

ferağından hisse-i tevliyetin mütevellisi i‘tâsı ve 

şer‘an ve nizamen lazım gelen izin-i mütevellinin 

istihsaliyle bila ikâ’e vakt-i feragat-ı lazımesinin 

mumaileyh Ali Fâ’ik Efendiye verilmesi hakkı 

hey’et-i nezaretleri vârid olan fî 31 Kanun-ı sânî 

sene 303 (12 Şubat 1888) tarihli ve 71 numaralı 

tahrirata muhasebe-i evkâfdan yazılan derker-

nardır 

Hey’et-i nezâret riyaseti canibinden mevrûd 

iş bu tahrirat-ı aliyye mütala‘a olundu Horasanî 

Ali Baba dergâhının tevliyeti bâ-berat-ı âlişân 

sa‘âdetlû Abidin Bey’in uhdesinde bulunduğun-

dan harç-ı ferâğının hisse-i â’idesi kendüsüne 

bi’l-i‘tâ şer‘an ve nizamen izin-i mütevellinin 

istihsaliyle feragat-ı lazımenin i‘tâsından ibâret 

bulunduğu anlaşıldı. Derûn-ı Kandiye’de vâki‘ 

umum tekâyâ ve zevâyâ ne evkâf-ı mülhakadan 

ve ne de evkâf-ı mazbûtadandır bu âna kadar fe-

rağ ve teferruğ mu‘âmelâtı hûd-be-hûd mütevel-

lileri tarafından ifâ olunmakda idüğü derkâr ve 

dergâh-ı mezkûr dahi bu kabilden bulunduğu 

aşikar ise de mir-i mumaileyh hem bâyi‘ ve hem 

de mütevelli bulunduğuna ve i‘tâsı lazım gelen 

ferağ senedinin dahî her hâlde ma‘muleye ve 

salih olmasına mebni cânib-i evkâfın takririnin 

alınması ve evkâf muhasebecisi mührüyle ferağ 

senedinin tahrir ve i‘tâsı emeliyle mumaileyh 

Ali Fa’ik Efendi evkâf idâresine gelüb mütevel-

li vekili Fehim Bey hazır olduğu hâlde konak-ı 

mezkûrun ferağ ve teferruğ ka‘idesi bi’l-icrâ 

harç-ı ferağı dahî alınarak imaneten tevriyye-i 

sandık ettirilmişdir tahrirat-ı mezkûreye imti-

salen harç-ı ferağ-ı mezkûrdan hisse-i musibe-i 

nizamiyyesi olan mütevelli hissesine rub‘-ı har-

cın deyn olduğundan ahzıyla tanzim edilecek 

olan ferağ senedinin müştereken temhiri husûsu 

vekil-i mumaileyh ifâde olunmuş ise de dergâh-ı 

mezkûr ne evkaf-ı mülhakadan ve nerede evkâf-ı 

mazbutadan olmadığı cihetle ferağ harcının ta-

mamen kendüsüne i‘tâsı ve ferağ senedinin sâ’ir 

tekâyâ misillü adi bir varakada yazub vereceğini 

mazruğla olan mumaileyh Ali Fa’ik Efendi’ye 

kanâ‘at hâsıl olmadığı hâlde evkâf muhasebe-

cisi mührüyle tasdik edilmesini beyan ve ifâde 

eylemişdir ma‘mâfih bu gibi mu‘âmelenin evkâf 

idaresince vuku‘bulduğundan tereddüd hâsıl ol-

muş olmağla keyfiyetin meclisçe nazara alınma-

sıyla icabının icrâsı bâbında arz kılınır fî 3 Şubat 

sene 303 (15 Şubat 1888).
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Belge 28. Yenikapı dışındaki Horasanlı Ali Baba Tekkesi mütevellisi Ayanağazâde Abidin 

Bey’in Hanya’da vefatı üzerine vakfın gelir ve giderlerinin kontrol edilmesi (VGMA, Defter nr. 2803, 

s.129).

 

 

Yenikap hâricinde kâ’in Horasanî merhum ve ma furunleh Ali Baba’nn dergâh- 

erifi mütevellisi Ayana azâde Abidin Bey’in bu kere Hanya’da vuku‘- vefatna mebni 

dergâh- mezkûr mütevellisiz kalm  ve mütevellisi bilinmeyen ve tevliyeti henüz kimesneye 

tevcih olunmayan vakfn müsakkafat ve müstefilat hakkndaki mu‘âmelât- mukteziyyenin 

ifas içün evkaf muhasebecisinin mütevakkten ka’imakam nasb ve ta‘yîn olunmas husûsu 

makam- mu‘alla-y cenab- me ihatpenahinin fî 19 C sene 302 (5 Nisan 1885) tarihli ve bir 

numaral emirnâme-i aliyye-i mütesadiresi ahkâm- celilesinden bulunmu  idü ünden dergâh-

 erîf-i mezkûr mütevellisinin zuhuruna kadar emirnâme-i mü arünileyhâ mucebince taraf- 

âciziden tevfik-i mu‘âmele ve hareket olunmak üzere vakf- mezkurun defter-i müsakkafatyla 

vakfiyye-i ma‘mul bahasnn bi’l-ahz çakerlerine teslim ve i‘tâs esbabnn istikmâli lüzumu 

ma‘rûzdur fî 10 Kanun- evvel sene 304 (22 Aralk 1888). 

 

Belge 29. Horasanl Tekkesi tevliyet görevini Ayana azâde Ali Zeynelâbidin Bey ibn 

Mustafa A a ibn Ahmed A a’nn vakf artna aykr olarak üzerine ald , onun ölümün 

ardndan münhal kalan bu göreve 1889 ylnda Mustafa Safvet lhami Baba’nn atanmas 

(BOA, EV.MKT, 1776/100). 

 

Yenikapı hâricinde kâ’in Horasanî mer-

hum ve mağfurunleh Ali Baba’nın dergâh-ı şe-

rifi mütevellisi Ayanağazâde Abidin Bey’in bu 

kere Hanya’da vuku‘-ı vefatına mebni dergâh-ı 

mezkûr mütevellisiz kalmış ve mütevellisi bilin-

meyen ve tevliyeti henüz kimesneye tevcih olun-

mayan vakfın müsakkafat ve müstefilatı hakkın-

daki mu‘âmelât-ı mukteziyyenin ifası içün evkaf 

muhasebecisinin mütevakkıten ka’imakam nasb 

ve ta‘yîn olunması husûsu makam-ı mu‘alla-yı 

cenab-ı meşihatpenahinin fî 19 C sene 302 (5 Nisan 

1885) tarihli ve bir numaralı emirnâme-i aliyye-i 

mütesadiresi ahkâm-ı celilesinden bulunmuş 

idüğünden dergâh-ı şerîf-i mezkûr mütevellisi-

nin zuhuruna kadar emirnâme-i müşarünileyhâ 

mucebince taraf-ı âciziden tevfik-i mu‘âmele ve 

hareket olunmak üzere vakf-ı mezkurun defter-i 

müsakkafatıyla vakfiyye-i ma‘mul bahasının 

bi’l-ahz çakerlerine teslim ve i‘tâsı esbabının 

istikmâli lüzumu ma‘rûzdur fî 10 Kanun-ı evvel 

sene 304 (22 Aralık 1888).
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Belge 29. Horasanlı Tekkesi tevliyet görevini Ayanağazâde Ali Zeynelâbidin Bey ibn Mustafa 

Ağa ibn Ahmed Ağa’nın vakıf şartına aykırı olarak üzerine aldığı, onun ölümün ardından münhal 

kalan bu göreve 1889 yılında Mustafa Safvet İlhami Baba’nın atanması (BOA, EV.MKT, 1776/100).

 

 

Mührü mutabk ve meâli tevliyet-i mezkûrenin ber vech-i muharrer tevcihini 

istirhamdan ibâret idü ü 

Fî 16 a‘ban sene 307 (7 Nisan 1890) 

Der devlet-i mekine-i arz- dâ‘î-i kemineleridir ki 

Girid vilayet-i celilesi dâhilinde kâ’in kürsi-i livâ olan mahrûse-i Kandiye kal‘as 

haricinde vâki‘ nezâret-i evkâf- hümayun- mülûkaneye mülhak evkâfdan olub ashab- 

hayrâtdan Horasanîo lu Dervi  Ali nâm sahibü’l-hayrn ihyâ eyledi i tarikat- Bekta iyye 

tekyesi vakfnn tevliyet ve tekye-ni inli ine me rut oldu u hâlde hilâf- art- vâkf bâ-berat- 

erif-i âli ân tevliyet ve tekye-ni inlik cihetleri uhdesine geçirmi  olan mahruse-i Hanya 

e rafndan A‘yân A azâde Ali Zeynelâbidin Bey ibn Mustafa A a ibn Ahmed A a bundan 

akdem vefat edüb bir nefer sagîr o lunu terk etmi  ise de vakfiyye-i ma‘mûl bahasna nazaran 

tevcihi câ’iz olamayaca ndan yeri hâlî ve hidmet-i lazmesi mu‘attla kalma la enfü’l-beyân 

mahrûse-i Kandiye ahalisinden ve tekye-i mezkûrun el-yevm post-ni ini bulunan i  bu 

bâ‘isü’l-arz Mustafa Safvet lhami Efendi ibn Dervi  Ali dâ‘ilerinin tevliyet hidmeti 

uhdesinden gelme e kâdir ve sadâkat ve istikâmeti mezkûr Kandiye ahalisinden müfti-i belde 

faziletlû Ali ükrü Efendi ibn Halil A a ve meclis-i evkâf ve etyâm re’isi izzetlû Süleyman 

Mehri Efendi ibn brahim A a ve re âdetlû Hüseyin Kamil Efendi ibn Mustafa Nazif Efendi 

Mührü mutabık ve meâli tevliyet-i 

mezkûrenin ber vech-i muharrer tevcihini istir-

hamdan ibâret idüğü

Fî 16 Şa‘ban sene 307 (7 Nisan 1890)

Der devlet-i mekine-i arz-ı dâ‘î-i keminele-

ridir ki

Girid vilayet-i celilesi dâhilinde kâ’in kürsi-i 

livâ olan mahrûse-i Kandiye kal‘ası haricinde 

vâki‘ nezâret-i evkâf-ı hümayun-ı mülûkaneye 

mülhak evkâfdan olub ashab-ı hayrâtdan 

Horasanîoğlu Derviş Ali nâm sahibü’l-hayrın 

ihyâ eylediği tarikat-ı Bektaşiyye tekyesi vakfı-

nın tevliyet ve tekye-nişinliğine meşrut olduğu 

hâlde hilâf-ı şart-ı vâkıf bâ-berat-ı şerif-i âlişân 

tevliyet ve tekye-nişinlik cihetleri uhdesine ge-

çirmiş olan mahruse-i Hanya eşrafından A‘yân 

Ağazâde Ali Zeynelâbidin Bey ibn Mustafa Ağa 
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ibn Ahmed Ağa bundan akdem vefat edüb bir 

nefer sagîr oğlunu terk etmiş ise de vakfiyye-i 

ma‘mûl bahasına nazaran tevcihi câ’iz olamaya-

cağından yeri hâlî ve hidmet-i lazımesi mu‘attıla 

kalmağla enfü’l-beyân mahrûse-i Kandiye ahali-

sinden ve tekye-i mezkûrun el-yevm post-nişini 

bulunan iş bu bâ‘isü’l-arz Mustafa Safvet İlhami 

Efendi ibn Derviş Ali dâ‘ilerinin tevliyet hid-

meti uhdesinden gelmeğe kâdir ve sadâkat ve 

istikâmeti mezkûr Kandiye ahalisinden müfti-i 

belde faziletlû Ali Şükrü Efendi ibn Halil Ağa 

ve meclis-i evkâf ve etyâm re’isi izzetlû Süley-

man Mehri Efendi ibn İbrahim Ağa ve reşâdetlû 

Hüseyin Kamil Efendi ibn Mustafa Nazif Efen-

di ve eytâm-ı İslam müdürü Hüseyin Behcet 

Efendi ibn Hacı Mehmed Ağa ve Aşçızâde Arif 

Efendi ibn Hacı Mehmed Ağa ve Derviş Ali 

Efendizâde Hüseyin Bezmi Efendi ibn Derviş 

Ali Efendi ve evkâf ve eytâm meclis a‘zâsından 

Kasımzâde Ali Efendi ibn Kasım ve İbrahim Per-

tev Efendi ibn Mustafa ve Melek Şükrü Efendi 

ibn Molla Ahmed ve Hasan Nami Bey ibn Yu-

suf Bey nâm mevsûkü’l-kalem-i müslimîn livâ-i 

mezkûr mahkeme-i şer‘iyyesinde hâlâ evkâf 

muhâsebecisi ref‘atlû Mekmed Şermi Efen-

di ibn Ahmed Ağa hâzır olduğu hâlde her biri 

alâ tariki’ş-şehâde ihbarlarıyla lede’ş-şer‘ü’l-

enver zâhir ve mütehakkık olmağın vakfiyye-i 

mezkûrenin takdim kılınan bir kıt‘a mümzi ve 

mahtûm suretinin be-ibârethâ evkâf muhasebe-

sine kayd tevliyet-i mezkûre müteveffâ-yı mu-

maileyhin mahlûlünden ber mûceb-i şart-ı vâkıf 

post-nişin-i mumaileyh Mustafa Safvet İlhami 

Efendi dâ‘ilerine vazife-i mu‘ayyenesiyle tevcih 

ve yedine bir kıt‘a berat-ı şerif-i âlişân sadaka ve 

ihsân buyurulmak ricasına bi’l-iltimâs derbâr-ı 

şevketkarâr-ı mülûkaneye arz ve i‘lâm olundu 

el-emr li-hazret-i veliyyü’l-emrindir fi’l-yevmi’s-

sâbi‘ aşar min Zilka‘adeti’ş-şerif li-sene sitte ve 

sülüsemi’e ve elf (17 Zilhicce 1306/14 Ağustos 

1889)

El-abdü’d-dâ‘î li-devleti’l-aliyyeti’l-

osmaniyye el-müvella hilâfe livâ-i Kandiye.
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Belge 30. Horasanlı Tekkesi tevliyet görevine 1889 yılında Mustafa Safvet İlhami Baba’nın atan-

ması (BOA, EV.MKT, 1776/100).

ve eytâm- slam müdürü Hüseyin Behcet Efendi ibn Hac Mehmed A a ve A çzâde Arif 

Efendi ibn Hac Mehmed A a ve Dervi  Ali Efendizâde Hüseyin Bezmi Efendi ibn Dervi  Ali 

Efendi ve evkâf ve eytâm meclis a‘zâsndan Kasmzâde Ali Efendi ibn Kasm ve brahim 

Pertev Efendi ibn Mustafa ve Melek ükrü Efendi ibn Molla Ahmed ve Hasan Nami Bey ibn 

Yusuf Bey nâm mevsûkü’l-kalem-i müslimîn livâ-i mezkûr mahkeme-i er‘iyyesinde hâlâ 

evkâf muhâsebecisi ref‘atlû Mekmed ermi Efendi ibn Ahmed A a hâzr oldu u hâlde her 

biri alâ tariki’ - ehâde ihbarlaryla lede’ - er‘ü’l-enver zâhir ve mütehakkk olma n 

vakfiyye-i mezkûrenin takdim klnan bir kt‘a mümzi ve mahtûm suretinin be-ibârethâ evkâf 

muhasebesine kayd tevliyet-i mezkûre müteveffâ-y mumaileyhin mahlûlünden ber mûceb-i 

art- vâkf post-ni in-i mumaileyh Mustafa Safvet lhami Efendi dâ‘ilerine vazife-i 

mu‘ayyenesiyle tevcih ve yedine bir kt‘a berat- erif-i âli ân sadaka ve ihsân buyurulmak 

ricasna bi’l-iltimâs derbâr- evketkarâr- mülûkaneye arz ve i‘lâm olundu el-emr li-hazret-i 

veliyyü’l-emrindir fi’l-yevmi’s-sâbi‘ a ar min Zilka‘adeti’ - erif li-sene sitte ve sülüsemi’e ve 

elf (17 Zilhicce 1306/14 A ustos 1889) 

El-abdü’d-dâ‘î li-devleti’l-aliyyeti’l-osmaniyye el-müvella hilâfe livâ-i Kandiye. 

 

Belge 30. Horasanl Tekkesi tevliyet görevine 1889 ylnda Mustafa Safvet lhami 

Baba’nn atanmas (BOA, EV.MKT, 1776/100). 

 

 

 
Evkâf-ı hümayun nezaret-i celilesine

Girid vilâyet celilesi dâhilinde nefs-i Kan-
diye kal‘ası hâricinde vâki‘ evkâf-ı hümâyûn 
nezaret-i celilesine mülhak ashâb-ı hayrâtdan 
Horâsanî oğlu Derviş Ali nâm sahibü’l-hayrın 
ihyâ eylediği tarikat-ı aliyye-i Bektaşiyye tekyesi 
vakfının tevliyeti tekyenişinlik meşruta olduğu 
hâlde hilaf-ı şart-ı vakıf olarak uhdesine geçirmiş 
ve her nasılsa berat-ı âlişânı dahi istihsâle muvaf-
fak olmuş olan Hanya eşrafından A‘yânağazâde 
Ali Zeynelabidin Bey bin Mustafa ibn Ahmed 
Ağa bundan akdem vefat etmiş ve bir nefer 
sagir oğlu dahi terk eylemiş ise de vakfiyye-i 
ma‘mûlbahâsına nazaran tevliyet-i mezkûre za-
ten hilaf-ı şart-ı vâkıf müteveffâ-yı mumaileyh 
uhdesine geçirmiş bulunduğuna başka evladi-
yete dahi meşrut olmayub postnişin bulunacak 
olan zata şart olunmuş ve seniyye-i vafiredenbe-
rü makam-ı meşihate kâ’im olan Mustafa Safvet 
İlhami Efendi ise tevliyet-i mezkûrenin hüsn-i ifa 
ve idaresine muktedir bulunduğu şer‘an tahak-
kuk eylediği misillü tekye-i mezkûre dahi el’ân 
mevcud ve ma‘mûr olub ber mûceb-i şart-ı vâkıf 

ayende ve revendeye it‘âm-ı ta‘âm olunmakda 
bulunduğundan tevliyet-i mezkûre ber mûceb-i 
şart-ı vâkıf efendi-i mumaileyh tevcih ve ihsanı 
zımnında mahkeme-i şer‘iyyeden sadır olan bir 
kıt‘a i‘lâm-ı şer‘î ve müteveffâ-yı mumaileyh 
berat sureti müsteviyen ve rü’yet olunan altı 
senelik muhasebesiyle vakfiyyesi dahi hazine-i 
celilece kaydının icrâsı içün suret-i musadda-
kası ma‘an takdim-i huzur-ı âli-i beratsâzileri 
kılınmış ve kırk sekenesiyle beraber varaka 
bahası harç-ı berat olarak bin yüz yetmiş beş 
(1.175) guruş otuz yedi buçuk (37,5) para bi’l-ahz 
tevdiye-i sandık kılınmış olmağla icrâ-yı icabıy-
la vakfiye-i ma‘mul bahası ahkâm-ı celilesine ve 
i‘lâm-ı şer‘î-i mezkûrun hükm-i âlisine tevfikan 
mumaileyh Safvet İlhami Efendi’ye icrâ-yı tev-
cihle icab eden berat-ı âlişânın sadaka ve ihsanı 
her hâlde müsa‘ade-i seniyye-i asafâneleri bu-
lunmuş olduğu mu‘arrızda takdim-i mazbata-i 
mükterânemize cür’et kılındı olbâbda ve her 
hâlde emr ve ferman hazret-i men lehü’l-emrindir 
fî 26 Rebi‘ü’l-ahır sene 1307 ve fî 7 Kanun-ı evvel 
sene 305 (20 Kasım 1889).
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Belge 31. Horasanlı Tekkesi tevliyet görevine 1889 yılında Mustafa Safvet İlhami Baba’nın atan-

ması (BOA, EV.MKT, 1612/57).

 

 

Mektûbi kalemine mahsus müsveddedir 

Evrâk numaras 

662 

Müsveddi ismi 

Tesvidi tarihi 

30 Temmuz sene 306 (11 A ustos 1890) 

Tebyizi tarihi 

2 A ustos sene 306 (14 A ustos 1890) 

Maliye Nezâret-i Celilesine 

Girid’de Kandiye kal‘as hâricinde ashâb- hayrâtdan Horasanio lu Dervi  Ali’nin 

bina eyledi i Bekta i tekyesi vakfnn müteveffâ A‘yân A azâde Ali Zeynelâbidin Bey’den 

münhal olan tevliyetinin tekye ve mezkûre post-ni ini Mustafa Safvet lhami Efendi’ye 

tevcihi hakknda vârid olan 7 Kanûn- evvel sene 305 (19 Aralk 1889) tarih ve on bir 

numaral Kandiye evkâf ve eytâm meclisi mazbatas cihât kalemine lede’l-havâle Bekta i 

tekyeleri hakknda mukaddemâ sadr olmu  olan irade-i seniyye mûcebince mezkûr tekye 

vakfnn cânib-i miriden zabt veyahut terkine dâ’ir hazine-i evkafça kayd bulunamam  

Mektûbi kalemine mahsus müsveddedir

Evrâk numarası

662

Müsveddi ismi

Tesvidi tarihi

30 Temmuz sene 306 (11 Ağustos 1890)

Tebyizi tarihi

2 Ağustos sene 306 (14 Ağustos 1890)

Maliye Nezâret-i Celilesine

Girid’de Kandiye kal‘ası hâricinde ashâb-ı 

hayrâtdan Horasanioğlu Derviş Ali’nin bina ey-

lediği Bektaşi tekyesi vakfının müteveffâ A‘yân 

Ağazâde Ali Zeynelâbidin Bey’den münhal olan 

tevliyetinin tekye ve mezkûre post-nişini Musta-

fa Safvet İlhami Efendi’ye tevcihi hakkında vârid 

olan 7 Kanûn-ı evvel sene 305 (19 Aralık 1889) 

tarih ve on bir numaralı Kandiye evkâf ve eytâm 

meclisi mazbatası cihât kalemine lede’l-havâle 

Bektaşi tekyeleri hakkında mukaddemâ sadır ol-

muş olan irade-i seniyye mûcebince mezkûr tek-

ye vakfının cânib-i miriden zabt veyahut terkine 

dâ’ir hazine-i evkafça kayd bulunamamış oldu-

ğundan bir kerede nezaret-i celileleri beytü’l-

mâl idâresince olan kuyûda mürâca‘atla öyle bir 

kayd olub olmadığının iş‘ârı husûsunun savb-ı 

vâlâ-yı nezâretpenâhîlerine ezbârı ifâde olunma-

ğın olbâbda.



2016 / Yıl: 6 Sayı: 12

81

Belge 32. Horasanlı Tekkesi tevliyet görevine 1889 yılında Mustafa Safvet İlhami Baba’nın atan-

ması (BOA, EV.MKT, 1776/100).

oldu undan bir kerede nezaret-i celileleri beytü’l-mâl idâresince olan kuyûda mürâca‘atla 

öyle bir kayd olub olmad nn i ‘âr husûsunun savb- vâlâ-y nezâretpenâhîlerine ezbâr 

ifâde olunma n olbâbda. 

 

Belge 32. Horasanl Tekkesi tevliyet görevine 1889 ylnda Mustafa Safvet lhami 

Baba’nn atanmas  (BOA, EV.MKT, 1776/100). 

 

 

 

Mâliye nezâret-i celilesine 

Devletlû efendim hazretleri 

Girid’de Kandiye kal‘as hâricinde ashab- hayrâttan Horasanî o lu Dervi  Ali’nin 

bina eyledi i Bekta i tekyesi vakfnn müteveffâ A‘yâna azâde Ali Zeynelabidin Bey’den 

münhal olan tevliyetin tekye-i mezkûre post-ni ini Mustafa Safvet lhâmi Efendi’ye tevcihi 

hakknda vârid olan 7 Kanun- evvel sene 305 (19 Aralk 1889) tarih ve on bir numaral 

Kandiye evkâf ve eytâm meclisi mazbatas cihât kalemine lede’l-havâle Bekta i tekyesi 

hakknda mukaddemâ sâdr olmu  olan irâde-i seniyye mûcebince mezkûr tekye vakfnn 

cânib-i miriden zabtna veyahut terkine dâ’ir hazine-i evkafça kayd bulunamam  oldu undan 

bir kerede nezaret-i celileleri beytü’l-mâl idâresince olan kuyûda mürâca‘atla öyle bir kayd 

olub olmad nn i ‘âr husûsunun savb- vâlâ-y nezaretpenahilerine ezbâr ifâde olunma n 

Mâliye nezâret-i celilesine

Devletlû efendim hazretleri

Girid’de Kandiye kal‘ası hâricinde ashab-ı 

hayrâttan Horasanî oğlu Derviş Ali’nin bina 

eylediği Bektaşi tekyesi vakfının müteveffâ 

A‘yânağazâde Ali Zeynelabidin Bey’den mün-

hal olan tevliyetin tekye-i mezkûre post-nişini 

Mustafa Safvet İlhâmi Efendi’ye tevcihi hakkın-

da vârid olan 7 Kanun-ı evvel sene 305 (19 Aralık 

1889) tarih ve on bir numaralı Kandiye evkâf ve 

eytâm meclisi mazbatası cihât kalemine lede’l-

havâle Bektaşi tekyesi hakkında mukaddemâ 

sâdır olmuş olan irâde-i seniyye mûcebince 

mezkûr tekye vakfının cânib-i miriden zabtı-

na veyahut terkine dâ’ir hazine-i evkafça kayd 

bulunamamış olduğundan bir kerede nezaret-i 

celileleri beytü’l-mâl idâresince olan kuyûda 

mürâca‘atla öyle bir kayd olub olmadığının iş‘ârı 

husûsunun savb-ı vâlâ-yı nezaretpenahilerine 

ezbârı ifâde olunmağın olbâbda emr ve ferman 

hazret-i men lehü’l-emrindir fî 28 Zilhicce sene 

1307 ve fî 2 Ağustos sene 1306 (15 Ağustos 1890)

Nâzır-ı Evkâf-ı Hümâyûn

 Devletlû efendim hazretleri

Makam-ı âlî-i âsafânelerinden mürsel iş 

bu tezkere müfâdı rehin-i îkân-ı âcizânem ola-

rak tedkikat-ı mukteziyye lede’l-icrâ Anado-

lu ve Rumeli taraflarında bulunan Bektaşiyân 

tekyeleri haklarında mukaddemâ ba‘zı icraât 

vuku‘bulacağı mukayyed ise de Kandiye’de 

öyle Bektaşi tekyesi bulunduğuna dâ’ir kayd 

ve ma‘lûmât bulunmadığının savb-ı sâmî-i 

dâverilerine ezbarı bi’l-havâle hazine-i celile 

beytü’l-mâl idâresiyle muhâsebât-ı atika muha-

sebesinden ifâde kılınmağın olbâbda emr ve fer-

man hazret-i men lehü’l-emrindir fî 26 Rebi‘ü’l-

ahır sene 309 ve fî 17 Teşrin-i sâni sene 307 (29 

Kasım 1891)

Maliye Nazırı
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Belge 33. Horasanlı Tekkesi’nin Zeynelâbidîn Bey’den münhal olan tevliyet görevine 1889 yılın-

da Mustafa Safvet İlhami Baba’nın atanması (VGMA, Defter nr. 2702, s.177).

olbâbda emr ve ferman hazret-i men lehü’l-emrindir fî 28 Zilhicce sene 1307 ve fî 2 A ustos 

sene 1306 (15 A ustos 1890) 

Nâzr- Evkâf- Hümâyûn 

  

Devletlû efendim hazretleri 

Makam- âlî-i âsafânelerinden mürsel i  bu tezkere müfâd rehin-i îkân- âcizânem 

olarak tedkikat- mukteziyye lede’l-icrâ Anadolu ve Rumeli taraflarnda bulunan Bekta iyân 

tekyeleri haklarnda mukaddemâ ba‘z icraât vuku‘bulaca  mukayyed ise de Kandiye’de öyle 

Bekta i tekyesi bulundu una dâ’ir kayd ve ma‘lûmât bulunmad nn savb- sâmî-i 

dâverilerine ezbar bi’l-havâle hazine-i celile beytü’l-mâl idâresiyle muhâsebât- atika 

muhasebesinden ifâde klnma n olbâbda emr ve ferman hazret-i men lehü’l-emrindir fî 26 

Rebi‘ü’l-ahr sene 309 ve fî 17 Te rin-i sâni sene 307 (29 Kasm 1891) 

Maliye Nazr 

           

Belge 33. Horasanl Tekkesi’nin Zeynelâbidîn Bey’den münhal olan tevliyet görevine 

1889 ylnda Mustafa Safvet lhami Baba’nn atanmas (VGMA, Defter nr. 2702, s.177). 

 

 

 

8 Cemaziyelahir sene 1312 (7 Aralk 1894) ve 24 Te rin-i sânî sene 1310 tarih ve on 

iki rakaml evkâf- hümâyûn nezâret-i celîlesinden erefmevrûd tahrirât- aliyye suretidir 

Girid Kandiye kal‘as hâricinde Horasan o lu Dervi  nâm zâtn in âgerdesi olan 

dergâhn Zeynelâbidîn Bey’den münhal olan tevliyetin dergâh- mezkûr post-ni ini Mustafa 

8 Cemaziyelahir sene 1312 (7 Aralık 1894) 

ve 24 Teşrin-i sânî sene 1310 tarih ve on iki ra-

kamlı evkâf-ı hümâyûn nezâret-i celîlesinden 

şerefmevrûd tahrirât-ı aliyye suretidir

Girid Kandiye kal‘ası hâricinde Horasan 

oğlu Derviş nâm zâtın inşâgerdesi olan dergâhın 

Zeynelâbidîn Bey’den münhal olan tevliyetin 

dergâh-ı mezkûr post-nişini Mustafa Safvet İl-

hami Efendi’ye tevcihi hakkında Kandiye san-

cağı evkâf ve eytâm meclislerinden vârid olan 7 

Kanûn-ı evvel sene 305 (19 Aralık 1889) tarih ve 

on bir numaralı mazbata ile melfufu olan i‘lâm-ı 

şer‘î ve mu’ahharan cereyân eden muhâbere ve 

mahallinden vârid olan mazâbıt ve evrâk-ı sâ’ire 

üzerine hazinece tedkîkât-ı lazıme icrâ olunmak-

da olduğu esnâda her nasılsa evrâk-ı merkûme 

zayi‘ olduğundan mezkûr mazbata ve i‘lâm-ı 

şer‘î evrâk-ı sâ’ire nüsha-i saniyelerinin irsâli 

zımnında keyfiyetin savb-ı şerîflerine ezbârı 

cihât kaleminden ifâde olunmağın icrâ-yı icabı 

sıyakında şukka.

Esseyyid Abdullah Galib.
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Belge 34. Horasanlı Tekkesi’nde zakir ve müezzin olan Kazım Efendi’nin istifası üzerine Haziran 

1920 tarihinde bu görevlere Kemal bin İbrahim’in tayin edilmesi (VGMA, Defter nr. 2826, s.171).

Safvet lhami Efendi’ye tevcihi hakknda Kandiye sanca  evkâf ve eytâm meclislerinden 

vârid olan 7 Kanûn- evvel sene 305 (19 Aralk 1889) tarih ve on bir numaral mazbata ile 

melfufu olan i‘lâm- er‘î ve mu’ahharan cereyân eden muhâbere ve mahallinden vârid olan 

mazâbt ve evrâk- sâ’ire üzerine hazinece tedkîkât- lazme icrâ olunmakda oldu u esnâda 

her naslsa evrâk- merkûme zayi‘ oldu undan mezkûr mazbata ve i‘lâm- er‘î evrâk- sâ’ire 

nüsha-i saniyelerinin irsâli zmnnda keyfiyetin savb- erîflerine ezbâr cihât kaleminden 

ifâde olunma n icrâ-y icab syaknda ukka. 

Esseyyid Abdullah Galib. 

 

Belge 34. Horasanl Tekkesi’nde zakir ve müezzin olan Kazm Efendi’nin istifas 

üzerine Haziran 1920 tarihinde bu görevlere Kemal bin brahim’in tayin edilmesi (VGMA, 

Defter nr. 2826, s.171). 

 

 

 

Kandiye ehri hâricinde ka’in Horasani tarikat- Bekta iyye dergâh mütevelli ve post-

ni ini eyh Ca‘fer Sadk Baba tarafndan ihtiyâr meclisine hitâben mu‘tî fî 29 Temmuz sene 

1336/1920 tarihli beyannamesinde dergâh- mezbûr zâkir ve mü’ezzin olan Nu‘mânâki Kazm 

Efendi’nin hicret etmek tasavvuruyla vuku‘- isti‘fâsna mebni münhal kalan vazife-i 

mezbûreye evsâf- lâzme’î hâ’iz bulunan Kandiye tekyesinden Kemâl bin brahim ber vech-i 

hasbî hizmet etmek üzere fî 5 Haziran sene 1336/1920 tarihli beyannâme ile nasb ve ta‘yîn 

olundu u beyân olunmu dur. Kandiye slâm ihtiyâr meclisi tarafndan mezbûr beyânnâme 

mevki‘-i tezkere vaz‘ olunarak îcâb tekâyâ ve dergâha zâkir ve mü’ezzin ta‘yîn etmek hakk 

dergâhn eyhine a’id oldu una binâ’en bu surette Kazm Nu‘mânâki isminin me’mûriyet 

cedvelinden terkiniyle yerine merkum Kemâl bin brahim isminin kayd ve idhâli husûsuna 

Kandiye şehri hâricinde ka’in Horasani 

tarikat-ı Bektaşiyye dergâhı mütevelli ve post-

nişini Şeyh Ca‘fer Sadık Baba tarafından ihtiyâr 

meclisine hitâben mu‘tî fî 29 Temmuz sene 

1336/1920 tarihli beyannamesinde dergâh-ı 

mezbûr zâkir ve mü’ezzin olan Nu‘mânâki 

Kazım Efendi’nin hicret etmek tasavvuruyla 

vuku‘-ı isti‘fâsına mebni münhal kalan vazife-i 

mezbûreye evsâf-ı lâzıme’î hâ’iz bulunan Kan-

diye tekyesinden Kemâl bin İbrahim ber vech-i 

hasbî hizmet etmek üzere fî 5 Haziran sene 

1336/1920 tarihli beyannâme ile nasb ve ta‘yîn 

olunduğu beyân olunmuşdur. Kandiye İslâm 

ihtiyâr meclisi tarafından mezbûr beyânnâme 

mevki‘-i tezkere vaz‘ olunarak îcâbı tekâyâ ve 

dergâha zâkir ve mü’ezzin ta‘yîn etmek hakkı 

dergâhın şeyhine a’id olduğuna binâ’en bu su-

rette Kazım Nu‘mânâki isminin me’mûriyet ced-

velinden terkiniyle yerine merkum Kemâl bin 

İbrahim isminin kayd ve idhâli husûsuna mütte-

fikan karar verilüb icabının icrâsı meclisimiz ri-

yasetine havâlesi tensib kılınmışdır fî 25 Ağustos 

sene 1336/1920.
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Belge 35. Horasanlı Tekkesine ait yağ ve dakik (un) fabrikalarına İngiltere’den alet alınması 

(VGMA, Defter nr. 2826, s.124).

müttefikan karar verilüb icabnn icrâs meclisimiz riyasetine havâlesi tensib klnm dr fî 25 

A ustos sene 1336/1920. 

 

Belge 35. Horasanl Tekkesine ait ya  ve dakik (un) fabrikalarna ngiltere’den alet 

alnmas (VGMA, Defter nr. 2826, s.124). 

 

 

 

Kandiye sekenesinden Çalyakaki adi Bey tarafndan Kandiye slam ihtiyar meclisine 

hitaben mu‘ti 9 Mart sene 1336/1920 tarihli istid‘â ile taleb alt dâ’iresinde kâ’in Horasanî 

dergâhna a’id ya  ve dakik fabrikasnn i lenmesine mütevakkf ngiltere’den gelecek olan 

âlâtn vürudu tarihinden i‘tibaren ehri be  yüz (500) zrahmî mukabelesine dört sene içün 

Hac Mustafa Efendi ve mezbûr fabrika tekkeden ifrâz içün lazm gelen duvarn in asndan 

sonra i lemeki salim bir halde kendüsüne teslim olunmak ve kendüsü dahi teslim edece i hâl 

üzere i‘âde-i teslim etmek ve senedin tanziminde kendüsüne teslim olunmak artyla iltizam 

ta‘ahhüd eder oldu undan icar olunmas taleb olunmu dur icab Kandiye slam ihtiyar 

meclisince lede’l-müzekker mezbûr fabrikann tekkece idâresi mü ekkil oldu u cihetle icar 

edilmesi daha münasib oldu una binâ’en urût- âtiyye ile ya‘ni (1) müzâyede-i aleyh fî 15 

Mart sene 1336/1920 Pazar günü alafranga sa‘at on râddelerinde kable’z-zahr Kandiye 

mü’essesât- deyniyye-i umumiyye dâ’iresinde icrâ olunacaktr (2) ilk olarak ehrî be  yüz 

drahmi tahsis olunur (3) müstencer kefâlet-i mu‘tebere i‘tâsna mecburdur (4) son taleb 

müzayedenin tasdik ve adem-i tasdik hakk ha’iz olan ihtiyâr meclisi tarafndan tasdikinden 

Kandiye sekenesinden Çalyakaki Şadi Bey 

tarafından Kandiye İslam ihtiyar meclisine hita-

ben mu‘ti 9 Mart sene 1336/1920 tarihli istid‘â ile 

taleb altı dâ’iresinde kâ’in Horasanî dergâhına 

a’id yağ ve dakik fabrikasının işlenmesine müte-

vakkıf İngiltere’den gelecek olan âlâtın vürudu 

tarihinden i‘tibaren şehri beş yüz (500) zırahmî 

mukabelesine dört sene içün Hacı Mustafa Efen-

di ve mezbûr fabrika tekkeden ifrâzı içün lazım 

gelen duvarın inşasından sonra işlemeki salim 

bir halde kendüsüne teslim olunmak ve ken-

düsü dahi teslim edeceği hâl üzere i‘âde-i tes-

lim etmek ve senedin tanziminde kendüsüne 

teslim olunmak şartıyla iltizamı ta‘ahhüd eder 

olduğundan icar olunması taleb olunmuşdur 

icabı Kandiye İslam ihtiyar meclisince lede’l-

müzekker mezbûr fabrikanın tekkece idâresi 

müşekkil olduğu cihetle icar edilmesi daha mü-

nasib olduğuna binâ’en şurût-ı âtiyye ile ya‘ni 

(1) müzâyede-i aleyh fî 15 Mart sene 1336/1920 

Pazar günü alafranga sa‘at on râddelerinde 

kable’z-zahr Kandiye mü’essesât-ı deyniyye-i 

umumiyye dâ’iresinde icrâ olunacaktır (2) ilk 

olarak şehrî beş yüz drahmi tahsis olunur (3) 

müstencer kefâlet-i mu‘tebere i‘tâsına mecbur-

dur (4) son taleb müzayedenin tasdik ve adem-i 
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tasdik hakkı ha’iz olan ihtiyâr meclisi tarafından 

tasdikinden mukaddem hiçbir hakka mâlik ol-

mayacaktır (5) müddet-i icar dört seneden ibâret 

olacaktır (6) müddet-i icar fabrikanın işlemeğe 

salim olmasına mütevakkıf İngiltereden gelecek 

olan alatın vürudu tarihinden başlayacaktır (7) 

ihalenin ihtiyâr meclisi tarafından tasdikinden 

sonra icar senedi tanzim olacak ise de bedel-i 

icar zikr olunan alatın vürudundan i‘tibaren 

işleyecektir (8) mezkûr alatın İngiltereden gel-

mesi te’ehhürde kalmasından veyahut bütün 

bütün gelmemesinden dolayı son talibin tekke-

den hiçbir mütalibeye hakkı olmayub geldikleri 

hâlde akd olunan icar bi’t-tab‘ mu‘tesûh olacak-

tır (9) şehr-i temmuz sene 1336/1920 gayetine 

kadar alat-ı mezbûre gelmez ise gelmeyeceği 

add olunarak akd olunan icar fesh olunacaktır 

(10) yağhâne tupaları ve fabrikanın levâzımât-ı 

sâ’iresi masarıf-ı müstakbere a’id olacaktır (11) 

iki değirmen ve bağhâne taşları (?) teslim oluna-

cak taşların bulunduğu hal üzere olduğu hâlde 

müddet-i icarın hitamında teslim olunacaktır 

(12) fabrikanın alatından biri kırılub veyahut 

her ne sebebe mebni olur ise olsun tebdili lazım 

gelür ise müstecer kendi masrafıyla yerine vaz‘ 

etmeğe mecbur olub bu sebebden dolayı fabri-

kanın mu‘attıl kalacağı müddet içün tazminat 

aramağa hakkı olmayacaktır (13) müstecer tek-

ke içün lüzum olan dakikleri bila ücret temhir 

etmeğe mecbur olacaktır (14) dellal ücreti ve 

ihtiyâr meclisi kararı sureti ve mukavelat mu-

harriri masarıfatı müstecere a’id olacaktır (15) 

şehr-i hâlin on yedinci gününde öylene kadar 

herkesin bedel-i icar-ı mukarrereye yüz de beş 

zam ve ilave etmeğe salahiyeti olacaktır (16) 

bedel-i icar her ây nihâyetinde aksi hâlinde yüz-

de dokuz eyyâm-i mâre fasıla te’diye olunacak-

tır (17) icarın tasdikinden sonra müstecer icar 

senedinin tanzimi içün olacak da‘vet üzerine 

sekiz gûn zarfında kefili ile beraber isbat-ı vücut 

etmeğe mecbur olub aksi hâlde me’cûr tekrar 

mevki‘-i müzayedeye konularak noksan verile-

rek bedel-i icar içün müstecer vekili ba-kefalet 

müteselsile kamet olacağı gibi vuku‘bulacak 

masarıfın kaffesini te’diye etmeğe mecburdur 

şurûtu ile mevki‘-i müzayedeye vaz‘ olunması 

meclisimizce müttefikan karar verilerek icabının 

icrâsı zımnında mü’essest-ı deyniyye-i umumiy-

ye müdüriyetine havalesi tensib kılınmışdır fî 9 

Mart sene 1336/1920.

Kâtib Aza mülazımı

Odabaşı Safvet Hacı Ali Bakkali İbrahim

Aza Aza

Bilalaki Hüseyin  Yenanaki Hacı Hüseyin

Aza  Re’is-i meclis

Kolağası Fu’ad İsvâki Rasih
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Belge 36. Horasanlı Tekkesi’nin 1920 yılı akar vergisi (VGMA, Defter nr. 2826, s.110).

 

Aza    Re’is-i meclis 

Kola as Fu’ad  svâki Rasih 

                             

Belge 36. Horasanl Tekkesi’nin 1920 yl akar vergisi (VGMA, Defter nr. 2826, 

s.110). 

 

 

 

Horasanî dergâh içün gelecek ehr-i Mart sene 1336/1920 gayetine kadar akar 

vergisi bakyyesi olarak otuzar drahmi otuz peta ve iltizamda olan emlak resmi bakyyesi içün 

altm alt drahmi otuz peta ki cem‘an yetmi  yedi drahmi altm  peta sarf olunmu  olma la 

icrâ-y mahsubunun taht- karara alnmas zmnnda takdim-i mezkûreye mübaderet 

klnd na dâ’ir (1755) numaral fî 27 Kanun- sani sene 1335/1920 tarihli hey’etimize 

hitaben Kandiye mü’essesat- deyniyye-i umumiyye müdürlü ünden mu‘ti müzekkereden 

anla lm dr. Kandiye islam ihtiyar meclisince icab lede’t-tezekkür Horasanî dergâh içün 

akar vergisi bakyyesiyle iltizamat resmi bakyyesi olarak sarf olundu u tezkerede beyan 

olunan yetmi  yedi drahmi altm  petann icrâ-y mahsubiyetine müttefikan karar verilüb 

müdüriyet-i mumaileyhâya havalesi tensib klnm dr fî 30 Kanun- sani sene 1335/1920. 

 

Kâtib   Aza mülazm 

Odaba  Safvet  Hac Ali Bakkalî brahim 

 

Horasanî dergâhı içün gelecek şehr-i Mart 

sene 1336/1920 gayetine kadar akar vergisi ba-

kıyyesi olarak otuzar drahmi otuz peta ve ilti-

zamda olan emlak resmi bakıyyesi içün altmışaltı 

drahmi otuz peta ki cem‘an yetmiş yedi drahmi 

altmış peta sarf olunmuş olmağla icrâ-yı mahsu-

bunun taht-ı karara alınması zımnında takdim-i 

mezkûreye mübaderet kılındığına dâ’ir (1755) 

numaralı fî 27 Kanun-ı sani sene 1335/1920 ta-

rihli hey’etimize hitaben Kandiye mü’essesat-ı 

deyniyye-i umumiyye müdürlüğünden mu‘ti 

müzekkereden anlaşılmışdır. Kandiye islam ih-

tiyar meclisince icabı lede’t-tezekkür Horasanî 

dergâhı içün akar vergisi bakıyyesiyle iltizamat 

resmi bakıyyesi olarak sarf olunduğu tezkerede 

beyan olunan yetmiş yedi drahmi altmış petanın 

icrâ-yı mahsubiyetine müttefikan karar verilüb 

müdüriyet-i mumaileyhâya havalesi tensib kı-

lınmışdır fî 30 Kanun-ı sani sene 1335/1920.

Kâtib Aza mülazımı

Odabaşı Safvet Hacı Ali Bakkalî İbrahim

Aza Aza

Bilalaki Hüseyin Minanaki Hacı Hüseyin

Aza Re’is-i meclis

Kolağası Fu’ad Esdaki Râsih
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B. Resimler

Resim 1. Önde Ortada Horasanlı Tekkesi’nin 1911-1915 Yılları Şeyhi Âbidin Mehdi Baba, Sağ Başta Bi-

recikli Hüseyin Baba ve Sol Başta Mısır Kaygusuz Sultan Bektaşi Tekkesi Şeyhi Muhammed Lütfi Baba 

(Şimşek, 2014: 74).

Aza   Aza 

Bilalaki Hüseyin  Minanaki Hac Hüseyin 

 

Aza   Re’is-i meclis 

Kola as Fu’ad  Esdaki Râsih 

      

B. Resimler 

 

Resim 1. Önde Ortada Horasanl Tekkesi’nin 1911-1915 Yllar eyhi Âbidin Mehdi 

Baba, Sa  Ba ta Birecikli Hüseyin Baba ve Sol Ba ta Msr Kaygusuz Sultan Bekta i Tekkesi 

eyhi Muhammed Lütfi Baba ( im ek, 2014: 74). 

 

 

 

Resim 2. Horasanl Tekkesi’nin Son Yllarna Ait Bir Resim ( im ek, 2014: 55). 

 

Resim 2. Horasanlı Tekkesi’nin Son Yıllarına Ait Bir Resim (Şimşek, 2014: 55).

 

 

Resim 3. 1911-1915 Yllar Arasnda Horasanl Tekkesi’nde eyhlik Yapan Âbidin 

Mehdi Baba ( im ek, 2014: 46). 
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Resim 3. 1911-1915 Yılları Arasında Horasanlı Tekkesi’nde Şeyhlik Yapan Âbidin Mehdi Baba (Şimşek, 

2014: 46).

 

 

Resim 3. 1911-1915 Yllar Arasnda Horasanl Tekkesi’nde eyhlik Yapan Âbidin 

Mehdi Baba ( im ek, 2014: 46). 

 

 
Resim 4. Girit Kandiye Horasanlı Tekkesi’nde Muharrem Günü (1921) (Ata, 2012: 126).

Resim 4. Girit Kandiye Horasanl Tekkesi’nde Muharrem Günü (1921) (Ata, 2012: 

126). 

 

  

 

Resim 5. 1920’li Yllar Ba nda Kandiye’de Horasanl Bekta i Tekkesi’nin Bahçesi 

(Ata, 2012: 125).  
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Resim 5. 1920’li Yıllar Başında Kandiye’de Horasanlı Bektaşi Tekkesi’nin Bahçesi (Ata, 2012:125). 

 

 

 

 

Resim 6. Horasanl Tekkesi’nin Son Postni ini Cafer Sadk Bekta  Baba (1875-1966) 

(Ata, 2012: 171).  

 

 

 

 

Resim 6. Horasanl Tekkesi’nin Son Postni ini Cafer Sadk Bekta  Baba (1875-1966) 

(Ata, 2012: 171).  
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Resim 6. Horasanlı Tekkesi’nin Son Postnişini Cafer Sadık Bektaş Baba (1875-1966) (Ata, 2012:171). 

 

 

Resim 7. Horasanl Tekkesi’nin Son Postni ini Cafer Sadk Bekta  Baba (1875-1966) 

(Ata, 2012: 172).  

 

 

Resim 8. Horasanl Tekkesi’nin Son Postni ini Cafer Sadk Bekta  Baba (solda) 

 

Resim 7. Horasanlı Tekkesi’nin Son Postnişini Cafer Sadık Bektaş Baba (1875-1966) (Ata, 2012:172). 

 

 

Resim 7. Horasanl Tekkesi’nin Son Postni ini Cafer Sadk Bekta  Baba (1875-1966) 

(Ata, 2012: 172).  

 

 

Resim 8. Horasanl Tekkesi’nin Son Postni ini Cafer Sadk Bekta  Baba (solda) 
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Resim 8. Horasanlı Tekkesi’nin Son Postnişini Cafer Sadık Bektaş Baba (solda)

 

 

Resim 9. Horasanl Tekkesi’nin Son Postni ini Cafer Sadk Bekta  Baba’nn 1921 

ylna ait resmi. 

 

 

 

Resim 10. Horasanl Tekkesi’nin Son Postni ini Cafer Sadk Bekta  Baba’nn 1921 

ylna ait resmi. 

Resim 9. Horasanlı Tekkesi’nin Son Postnişini Cafer Sadık Bektaş Baba’nın 1921 yılına ait resmi.

 

 

Resim 9. Horasanl Tekkesi’nin Son Postni ini Cafer Sadk Bekta  Baba’nn 1921 

ylna ait resmi. 

 

 

 

Resim 10. Horasanl Tekkesi’nin Son Postni ini Cafer Sadk Bekta  Baba’nn 1921 

ylna ait resmi. 
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Resim 10. Horasanlı Tekkesi’nin Son Postnişini Cafer Sadık Bektaş Baba’nın 1921 yılına ait resmi. 

 

 

Resim 11. Horasanl Tekkesi’nin Son Postni inlerinden Abidin Mehdi Baba ve Cafer 

Sadk Bekta  Baba ile dervi ler. 

 

 

 

Resim 11. Horasanlı Tekkesi’nin Son Postnişinlerinden Abidin Mehdi Baba ve Cafer Sadık Bektaş Baba 

ile dervişler.

 

 

 

Resim 11. Horasanl Tekkesi’nin Son Postni inlerinden Abidin Mehdi Baba ve Cafer 

Sadk Bekta  Baba ile dervi ler. 
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Resim 12. Horasanlı Tekkesi’nin Son Postnişini Cafer Sadık Bektaş Baba’nın 1921 yılına ait resmi.
Resim 12. Horasanl Tekkesi’nin Son Postni ini Cafer Sadk Bekta  Baba’nn 1921 

ylna ait resmi. 

 

 

Resim 13. 1911-1915 Yllar Arasnda Horasanl Tekkesi’nde eyhlik Yapan Âbidin 

Mehdi Baba 

 

Resim 13. 1911-1915 Yılları Arasında Horasanlı Tekkesi’nde Şeyhlik Yapan Âbidin Mehdi Baba

 

 

Resim 14. Horasanl Tekkesi’nin Son Postni ini Cafer Sadk Bekta  Baba’nn 

mezarta  kitabesi. 

 



94

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Resim 14. Horasanlı Tekkesi’nin Son Postnişini Cafer Sadık Bektaş Baba’nın mezartaşı kitabesi.
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KENTLEŞME SÜRECİNDE ANADOLU ALEVİLİĞİNİN BAZI 

TEMEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

(Samsun İli Örneği)

SOME BASIC PROBLEMS OF ANATOLIAN ALEVISM DURING 
THE URBANIZATION AND SOLUTION PROPOSALS

(Samsun Province Model)

İbrahim GÜL1

ÖZ

Anadolu Aleviliğinin kökleri oldukça 

eskiye dayanır. Bu inancın günümüze kadar 

ulaşmasında, Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve 

diğer erenlerin önemli katkıları olmuştur. 

Kırsal kesimde kendi varlığını devam etti-

ren Alevi inancı, kentleşme süreciyle birlikte 

bazı değişmelere uğrayarak temel dinamik-

leri sarsılmış ve bazı sorunlarla karşı karşıya 

gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, kentleşme 

sürecinde Anadolu Aleviliğinin bazı temel 

sorunlarını ele alıp incelemek ve bunların 

çözümüne yönelik öneriler sunmaktır. Bu 

amaca yönelik olarak daha önce yapılmış 

çalışmalar taranarak bunların kısa bir analizi 

yapılmıştır. Geleneksel Anadolu Aleviliği-

nin temel dinamikleri üzerinde durulmuş ve 

Makale geliş tarihi: 18.07.2016 • Makale kabul tarihi: 25.11.2016

1 Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim 
Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü. 

günümüzde kentleşmenin getirmiş olduğu 

temel sorunlar ışığında bir durum değerlen-

dirilmesi yapılmıştır. Araştırmada katılımlı 

gözlem tekniği kullanılmıştır. Araştırma 

bulgularına göre; dedelik kurumunun de-

ğişikliğe uğradığı, musahiplik kurumunun 

yeterince işlemediği, görgü ve rızalık alma 

konularında bazı sorunların yaşandığı, Ale-

vi inancına mensup kişilerin, yazılı kaynak-

ları esas almayıp Aleviliği farklı açılardan 

ele aldığından bazı bölünmelerin yaşandığı, 

dede-talip ilişkilerinin kırsal kesime göre 

farklılık gösterdiği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Bulgulara dayalı olarak bazı önerilerde bu-

lunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Alevilik, Kentleşme 

Süreci, Alevi Öğretisi.

ABSTRACT

The origins of Anatolian Alevism date 

back to old times. This belief has reached 

the present day by the contributions of Haji 

Bektash Veli and the other saints. Alevi be-
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lief that continues its existence in the coun-

tryside has gone through some changes dur-

ing the urbanization and came across with 

some problems, and its basic dynamics were 

shaken. The aim of this study is to handle 

and examine the some basic problems of 

Anatolian Alevism and to propose solu-

tions. The previous studies that have been 

carried out on this purpose were scanned 

and they are shortly analysed. The basic 

dynamics of the Traditional Alevism were 

emphasized and a situation assessment was 

made in the light of the basic problems that 

the urbanization brought about today. Par-

ticipatory observation technique was used 

in the study. According to research findings 

it has been reached that the “dedelik” has 

changed, “musahiplik” has been processed 

insufficiently, some problems occur about 

“görgü” and “rızalık alma”, some divisions 

have been experienced since the people who 

belong to Alevi faith do not take written 

sources as basis but consider Alevism form 

different angles, and the relations between 

“dede” and “talip” differs from rural areas. 

Some suggestions have been made based on 

findings. 

Keywords: Alevism, Urbanization, Ale-

vi Doctrine.

GİRİŞ

Köyden kente göçün en önemli nedenle-

rinden birisi, kişilerin kendi ve yakınları için 

daha iyi bir yaşam ve gelecek sağlama en-

dişesidir. Bu amaçla kırsal kesimden birçok 

kişi büyük şehirlere akın etmiştir. Kentleş-

me, ekonomik, sosyal ve toplumsal hayata 

ilişkin bir takım sorunları beraberinde geti-

rirken, inançları ve insanların yaşam biçim-

lerini de etkilemiştir. Alevi-Bektaşi inancı 

üzerinde de bu etkileri görmek mümkün-

dür. 

Kentleşme, “Modern Alevilik” diye bir 

kavramı beraberinde getirmiştir. Günü-

müzdeki sorunların önemli bir kısmının bu 

Alevilik kavramıyla ilişkili olduğu düşünül-

mektedir (Yıldırım, 2012: 136; Ceylan, 2015: 

213; Subaşı, 2003: 74). Bu Alevilik kavramı, 

geleneksel Aleviliğin bazı terimlerini kul-

lanmakla beraber, onunla çoğu zaman ça-

tışan bir Alevilik anlayışıdır. Bu anlayışın 

ortaya çıkmasında, devletin ve hatta Sünni 

anlayışın da önemli bir etkisinin olduğu dü-

şünülmektedir.

Alevilik, Sünnilik karşısında alt grup/

küçük grubun dini inancı olarak, dini-

sosyal-siyasi açılardan baskılara maruz kal-

mış, kapalı cemaat olarak yapılanmasını ku-

rumsallaştırmıştır. Kapalı toplumların, dini 

inanca atfettikleri değer, onun sorgulanma-

sına ve şüphe edilmesine izin vermeyecek 

kadar saftır. Aleviliğin bu iç sorgulamayı 

ancak karma yapıdaki kent ortamına göçle 

birlikte yapmaya başladığı görülmektedir 

(Özen, 2011: 2-3).
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Bektaşilik, bazen Alevilikle birbirine 

karıştırılan iki kavramdır. Bektaşilik herke-

se açık bir tarikatken, Alevilik ırsî bir bağı 

gerektirmektedir. Her iki kavramın benzer-

likleri olduğu gibi, birbirinden farklı yönleri 

de bulunmaktadır XIX. yüzyıla kadar resmi 

kayıtlarda Alevi tabiri kullanılmamakta, 

bunun yerine Kızılbaş sözcüğü tercih edil-

mektedir (Maden, 2013: 7). Bir kavram kar-

gaşasına yer vermemek adına bu çalışmada 

yalnızca Aleviliğin sorunları ele alınmıştır.

Kentleşmeye bağlı olarak Aleviliğin so-

runlarını incelemek için “Geleneksel Ale-

vilik” ve “Modern Alevilik” kavramlarının 

karşılaştırılması yeterli midir? Bu konuda 

başka kavramları da ele alıp incelemek gere-

kir mi? Sorun bir yapılanma sorunu mudur 

yoksa uygulamaya ilişkin sorunlar da var 

mıdır? Buna benzer sorulara uygun cevap-

lar bulma, konuya önemli katkılar sağlaya-

caktır.

Bu sorunların her birisi ayrı bir makale 

konusu olmakla beraber, sorunların bir bü-

tünlük içinde ele alınması ve bunların bir ça-

lışma içinde karşılaştırılması, resmin tama-

mını görmek bakımından önemlidir. Böyle 

bir yaklaşım, sorunların arka planına da ışık 

tutacağından, ayrıca bir değer taşımaktadır. 

Bu çalışmada, Aleviliğin önemli temel so-

runları bir bütünlük içinde ele alınarak ince-

lenmeye çalışılmıştır.

Geleneksel Alevilik 

İslam inancının eski Türk gelenekleriyle 

harmanlanmış şekli olan Alevi öğretisi, farklı 

inançlardan da etkilenerek bu günkü şeklini 

almıştır. Köprülü başta olmak üzere, bir çok 

araştırmacı Aleviliği, İslam içerisinde, Ehli-

Sünnet dışında heterodoks bir inanç olarak 

görmektedirler (Kaplan, 2002: 27; Özdemir, 

2014: 23). Bu öğreti, sınırlı yazılı kaynakları 

olmasına rağmen, uzun süre orijinal yapısını 

korumuş ancak kentleşme süreciyle birlikte 

bir takım sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. 

Bu sorunların bazıları, Alevi-Bektaşi inanç 

sisteminin iç dinamiklerini zorlarken, diğer 

yandan onu değişime zorlamıştır.

Anadolu Aleviliği, Hacı Bektaş Veli’den 

öncesine dayanır. Hacı Bektaş Veli’nin 

Anadolu’ya güvercin donunda geldiğinde, 

Rum Erenlerinin “cem ayini” yaptığından 

bahsedilmektedir (Gölpınarlı, 1958: XV). Bu 

açıklamadan anlaşılacağı üzere, bazı Hora-

san Erenleri Hacı Bektaş Veli’den çok önce-

sinde Anadolu’ya gelmişlerdir. Böyle kabul 

edilmekle beraber, Anadolu’da ciddi an-

lamda, Alevi-Bektaşi inanç örgütlenmesinin 

Hacı Bektaş Veli ile başladığı söylenebilir.

Anadolu Aleviliğinin temel öğretisi, 

Hacı Bektaş Veli’nin Makalat’ında, “Dört 

Kapı Kırk Makam” olarak ele alınmıştır. 

Bu öğretiye göre, Alevi inancı ikinci kapıda 

yerini bulmaktadır. Bunlar zahitlerdir ve ta-

rikat taifesidirler. Bu sebeple gece gündüz 

yanmaları lâzımdır (Coşan, 1996: 2). Tarika-

tın koşullarını yerine getiremeyen ve yaşa-

mayan kişinin, Aleviliği tartışmaya açıktır. 

Hacı Bektaş Veli, bu görüşüyle, “incinse de 

incitmeyen” bir insan modeli sunmaktadır. 

Bu kamil ve erdemli ideal insan, fayda, çıkar 
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peşinde koşmayan, marifet ve hakikat nuru 

ve ruhuyla bezenmiş, özü-sözü bir gönül in-

sanıdır (Çetinkaya, 2010: 86). 

Tarikat kapısının ilk makamı, pirden el 

tutup tövbe etmektir. Sırasıyla; iyi bir mürit 

olma, gösterişten uzak yaşama ve nefsiyle 

mücadele etme, hizmet ehli olma, Hakk’tan 

ümit kesmeme, toplumca sevilen birisi ol-

manın yanında, aşk ve şevkle dolu olma ve 

özünü fakir görmedir (Eğri, 2007: 30). Hacı 

Bektaş Veli öğretisine göre, bu makamlar-

da buyurulanları yerine getirmek, “insa-

nı kâmil” olma yolunda atılmış önemli bir 

adımdır.

Pir veya mürşit; yol gösterici, talibi eği-

tip pişiren ve ona doğru yolu gösteren kişi, 

inanç önderidir. Pir ve mürşitlik inancının 

temeli, aslında Hz Muhammed ve Hz Ali’ye 

kadar uzanır (Aytekin, 1958: 15). Hz Ali’den 

sonra onun on bir oğlu mürşitlik göstermiş 

ve İslamiyet’in bozulmadan günümüze ka-

dar ulaşmasına yardım etmişlerdir. Bu ba-

kımdan Alevilik bir mezhep değil, İslam’ın 

kendisi ve özüdür. Seyyit Nesimi’nin dizele-

rinde ifade edilmek istenen mana da budur: 

Sorma be birader mezhebimizi 

Biz mezhep bilmeyiz yolumuz vardır.

Yedinci imam Musa-i Kazım evlatla-

rından Hacı Bektaş Veli’den itibaren, Alevi 

inanç örgütlenmesi “Ocak”lar şeklinde yü-

rütülmeye başlanmıştır. Bundan böyle, Er-

debil Dergahı’na bağlı ocaklar dışında, yeni 

ocaklar ve bunlara bağlı pir ve mürşitler or-

taya çıkmıştır. Hacı Bektaş Veli, Horasan Piri 

olarak bilinir. Bu ocaklara mensup dedeler, 

seyyit olarak kabul edilirler. Bu bağlılık soy-

dan çok bir manevi bağlılığı ifade eder. Ana-

dolu Aleviliğinde görülen bir ocağa mensup 

olma anlayışı, Bulgaristan Aleviliğinde bu-

lunmamaktadır. Zira ocak aidiyeti doğuştan 

kazanılan bir statüdür (Kökel, 2007: 15).

Pir veya mürşit; Dört Kapı Kırk Makam, 

üç sünnet yedi farz, ve on yedi erkandan ha-

berdar; talibe yolu-erkanı öğreten, müşküla-

tı Kur’an-ı Kerim’e uyarak çözen ve kafası-

na göre hüküm vermeyen kişidir (Aytekin, 

1958: 27). Mürşit; engin, hoşgörülü ve gönül 

yapıcı, her varlığı birlik içinde gören, Hakk 

ile talip arasında bir köprüdür. Diğer taraf-

tan mürşit; kendini bilen, dili arı, ayıp örtü-

cü ve dünyaya muhabbet etmeyen fanidir 

(Bal, 2004: 58). Bunlardan birincisi mürşitli-

ğin esaslarını, ikincisi nişanlarını ifade eder.

Mürşidin sözünden çıkmayan ve onun 

yolundan giden kişiye talip denir. Mürid 

olarak da isimlendirilen talip, günah ve gös-

terişten uzak yaşam sürer. Günah işlememe-

ye özen gösterirken, işlemiş olduğu küçük 

günahlara da tövbe eder. Tövbe, Kur’an’da 

belirtildiği gibi; “Ey iman edenler! Allah’a 

içtenlikle tövbe edin...(66/8)” ayetine uygun 

samimi ve içtenlikle yapılır. Allah’ın tövbe 

kapısı hep açık olsa da mürit korku ve ümit 

arasında yaşar. Özünü fakir görür. Zira ki-

birlenenleri Allah sevmez (31/18). Kısaca, 

Alevi inancında mürid, “Can” olmaya özen 

gösterir.
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Alevilikte temel prensiplerden birisi; 

eline, diline ve beline sahip olmaktır. Bunla-

ra sahip olamayan kişinin Aleviliği, sözden 

öte bir anlam taşımaz. İnsan-ı Kamil olma-

nın yolu, bu ilkeye uymaktan geçer. Buna 

uymayan ve suç işleyen kişiler, “Düşkün” 

sayılır (Özbilgin, 2011:412). Düşkün olmak, 

toplum dışına itilmek anlamına gelir. Düş-

kün olan kişilere selam alıp vermek, onlarla 

iletişim kurmak erkan değildir. Bu kişiler 

cem ibadetine de katılamazlar. Sadık Miski-

ni bir deyişinde bunu şöyle özetler;

Dostun dergahına tövbe ile giren,

Doğru iman etmiş pirden sayılır.

Köreltip nefsini zincire vuran,

Elinden, belinden emin sayılır.

Alevilikte, yılda bir defa pir yamacına 

geçerek, “görülmek-sorulmak” gerekir. Pir 

veya mürşidinden haber alamayanlar başka 

bir ocaktan el tutabilirler. Buyruğa göre; “Bir 

pirin ırkı geçse ol talipler her kime özü ya-

tarsa andan et tuta, amma nesli Resul olmak 

gerektir.” (Vaktidoldu, 2011: 34) buyurul-

maktadır. Günümüzde, görülme-sorulma 

işi daha çok görgü cemlerinde toplu olarak 

yapılır. Pir ceme katılanlara, birbirlerinden 

razı olup olmadıklarını sorar. Cem erenleri 

“eyvallah” cevabını vermişse, bu bir sorun 

olmadığı anlamına gelir. Dede, daha sonra 

“Ey Rabbimiz, kendimize yazık ettik. Eğer 

bizi bağışlamaz, esirgemezsen muhakkak 

büyük zarara uğrayanlardan olacağız.” 

(7/23) mealindeki ayeti okur. Görgü sonra-

sında, dede bir takım nasihatlerde bulunur. 

Düşkün olmanın farklı sebepleri olabi-

lir. Bunlar İmam Cafer Buyruğu adı verilen 

“Erkanname”lerde sayılmıştır. Günahlar, 

küçük ve büyük olarak gruplandırılabilirler. 

Büyük günah işleyen talibin veya dedenin 

derdine derman olmaz. Küçük günahlar ise 

farzdan veya sünnetten düşme olarak nite-

lenir. Bu kişilere bir takım cezai yaptırım-

lar uygulanır. Bu uygulamanın asıl amacı, 

kişiyi kötü fiillerden alıkoymaktır. Düşkün 

olan kişi cezasını çektikten ve görüldükten 

sonra tekrar cemlere alınırlar. Aşık ve aynı 

zamanda dede olan Hulusi bir deyişinde yo-

lun sünnetlerini şöyle özetlemektedir (Gül, 

1969):

Üç sünnet yedi farzı sorarsan

Birinci sünnet, Allah’ı zikret dilinde

Dört kapıdan kırk makama girersen

İkinci sünnet, adavetin gezme dilinde 

Kudret meyinden nasını getir

Alin’nin bindiği Düldülü atı

Üçüncü sünnet, “Bin isen bir gibi otur”

Kimseler incinmesin senin dilinden

Alevi inancında evlenmenin önemli bir 

yeri vardır. Evli olmayan (mücerret) birisi 

ile sohbet etmek ve onu ceme getirmek asla 

erkân değildir (Aytekin, 1958:117 ). Evli ol-

mayan kişinin imamlığı ve mürşitliği de ka-
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bul edilmez. Diğer taraftan musahip kavline 

girebilmek için de evli olmak şarttır. Evlilik, 

bireyin nefsine yenik düşmemesi, yani beli-

ne sahip olması açısından önemlidir. Alevi 

bir gencin Sünni birisiyle evlenmesi de kü-

çük günahlar arasında sayılmaktadır. Bu tür 

evlilikler Alevi toplumunda “Düşkünlük” 

nedeni sayılmaktadır. 

Musahip olmanın Alevi inancında 

önemli bir yeri vardır. Musahip olmak, yo-

lun farzlarından birisidir. Muhasip olma, 

belli bir erkan içinde yapılır. Dede, Fetih 

Suresinin 10. Ayetini okur ve musahip olan 

canlara, ikrarlarından dönmemelerini öğüt-

ler. Musahipli olmayan bir kişi cemde on iki 

hizmette görev alamaz. Diğer yandan musa-

hipli canlar birlikte görülürler. Birisi düşkün 

olduğunda, musahibi de düşkün kalacağın-

dan dikkatli yaşamak zorundadırlar. 

Alevi inancı içinde yer alan “Cem”, belli 

bir olgunluk düzeyine ulaşmış kişilerin ka-

tılabildiği toplu bir ibadet biçimidir. Şeriatın 

aksine, kadın-erkek bir arada ibadet edilir. 

Düşkün olanların alınmadığı Ayin-i Cem’e, 

bazı yörelerde musahipli olmayan kişiler de 

giremezler. Statü farkı gözetilmeksizin her-

kesin can olarak görüldüğü cemde “on iki 

hizmet” yürütülür. Bu hizmetlerde görev 

alacak kişilerin de musahipli olmaları ge-

rekir. Evli olmayan kişinin ikrarı tamam ol-

madığı gerekçesiyle ceme alınmazlar (Kork-

maz, 2002:123). Ancak çoğunlukla, bazı yö-

relerde, yolu-erkanı öğrensinler diye bunlar 

ceme kabul edilmektedirler. 

Cem’in temel esasları aynıdır ancak on 

iki hizmet yapılırken okunan gülbanklarda 

bazı farklılıklara rastlanır. Bu durum, “yol 

bir, sürek bin bir” deyimiyle açıklanır. Bu 

temel esaslar; Allah-Muhammet-Ali ve On 

İki İmam sevgisi, Ulu Ozanlara saygı, deyiş, 

duaz ve mersiye okuma, Dar’a durma, Kırk-

lar Semahı, Çerağ uyandırma, rızalık alma, 

lokma yeme olarak sıralanır. Cem yapılırken 

dikkate alınması gereken hususlardan birisi 

de ibadetin riyadan uzak gizli bir şekilde 

yapılmasıdır. Cem ibadeti yolun farzlarına 

uygun bir şekilde yürütülür. Yolun farzla-

rını, Hulusi bir deyişinde şöyle özetler (Gül, 

1969).

Birinci farz budur, yolları gizle

İkinci farz , Hak için canını közle

Üçüncü farz, bu dünyayı yok gibi gözle

Çok sarılma şu dünyanın malına

Dördüncü farz, pirlerden tövbe alasın

Beşinci farz, musahip kavline giresin

Bu sözlere burda kulak veresin

Altıncı farz, büyüğünü bilmeli

Hulusi’yem ummanın gölüne dalın

Muhammet Ali’nin emrinde kalın

Yedinci farz, mürşitten tacları vurun

Doğru yürü On İki İmamın yoluna
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Sünni inancın temsilcilerinin ileri sürdü-

ğü iddialardan birisi, Aleviler arasında bir 

inanç birliği olmadığı hususudur (Kaplan, 

2005: 233; Yılmaz, 2009: 191). Önceki parag-

rafta ifade edildiği gibi, değişik bölgelerde 

yaşayan Aleviler arasında, yolun esaslarını 

yürütme konusunda bir farklılık görülmez. 

Özellikle yazılı kaynaklar esas alındığında 

bu farklılık tamamen ortadan kalkar. Bazı 

dedeler, Alevi buyrukları yerine, kendi fikir 

ve düşüncelerine göre hüküm vermektedir-

ler. Böyle bir durumda, uygulamalarda fark-

lılıklar ortaya çıkabilir. Geleneksel Alevilik-

te bu çok sık rastlanan bir durum değildir.

Modern Alevilik 

Kentleşmenin ortaya çıkardığı bu Alevi-

lik anlayışı, birtakım çevrelerin oluşturmaya 

çalıştıkları daha çok siyasal yönü ağır basan 

bir Alevilik olgusudur. 20. yüzyılın ortala-

rından itibaren günümüze kadar devam 

eden bir süreci kapsar. Şehirleşen Aleviler, 

bu süreçte inanç ve pratiklerini gözden ge-

çirmiş ve tabiri caizse kendilerini bir kez 

daha yeniden tanımlamak zorunda kalmış-

lardır (Subaşı, 2003a: 97). 

Modern Aleviliğin ortaya çıkmasına 

etki eden önemli faktörlerden birkaçı; yazı-

lı kaynakların sınırlı olması, var olan kay-

nakların dikkate alınmaması, Diyanet İşleri 

Başkanlığı’nın Alevi inancına olumsuz bakı-

şı, hükümet politikaları, Siyasi akımlar, Ate-

ist bakış, geçmişten günümüze kadar devam 

eden Alevi-Sünni çatışmaları, eğitim engel-

leri, Aleviliğin köklerinin yanlış inançlara 

dayandırılması olarak sıralanabilir. Sosyo-

log Fırat ve Akçura’nın (2013), araştırmasın-

da, kentli Alevilerin yüzde 15’i kendilerini 

ateist olarak tanımlamışlardır. 

Alevilerin kendilerini Ateist görmeleri-

ne açıklama getiren, Pir Sultan Abdal Kültür 

Derneği Başkanı Kamil Genç’e göre, “Alevi 

gençler aşağılanmaktansa, kendilerini Ate-

ist olarak görme” eğilimindedirler; İzzettin 

Doğan ise, bunu bir reaksiyon olarak gör-

mektedir. Çünkü “yeterli kaynak yok, dev-

let her şeyi Sünni İslam’a göre yapıyor. Ale-

viler yokmuş gibi davranıyor. Kentte yaşam 

koşullarının ağırlığından, aileler çocuklarını 

bilgilendiremiyor. Kentli Aleviler, inançları-

nı çocuklarına hem teorik hem pratik açıdan 

taşıyamadılar.”

Modern Alevi hareketinin din ve inanç 

konularına pek fazla eğilmemesi, kimlik in-

şası ve bazı temel hakların elde edilmesi ko-

nularına öncelik verilmesi, yeni Aleviliğin 

inanç esaslarının oluşmasında önemli engel-

ler olarak görülmektedir (Erman ve Göker: 

2000: 102; Yıldırım, 2012: 144). Kimlik siya-

setine dayalı bu Alevilik anlayışında, din ve 

inanç konularındaki eksiklik daha çok siyasi 

argümanlarla doldurulmakta, devletin Sün-

ni politikalarına karşı çıkılarak, Aleviliğin 

bir inanç olmaktan öte bir yaşam biçimi ola-

rak tanınması gereğine vurgu yapılmakta-

dır. Bu hareketin inancın temel dinamikle-

rinde bir takım bozulmalara yol açabileceği, 

toplumsal bütünlüğümüze zarar vereceği 

gözden uzak tutulmaktadır.
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Alevi ve Sünni inançlarının oluşumuna 

bakıldığında, Türkler, Müslüman olduktan 

sonra, konar göçer Türk boylarından bir kıs-

mının Aleviliği, diğerlerinin Sünni düşün-

ceyi benimsediği ve 16. yüzyıla kadar dini 

kaynaklara dayalı bir kimlik krizinin ortaya 

çıkmadığı görülmektedir. Çaldıran Savaşı 

ile Türkmenlerin sosyo-kültürel yapılarının 

İran Şii teolojisine yönelmesi, gruplar ara-

sında sosyal mesafeyi açmış, grup aidiyet 

bilincini derinleştirmiştir (Sinanoğlu, 2008: 

32). 

Alevi ve Sünni inançlarına mensup in-

sanların bir arada yaşaması nasıl mümkün 

olacaktır? Tabi burada devletin izlediği dini 

politikalar da etkili olacaktır. Devletlerin 

görmezlikten gelerek veya ülkenin dışına 

çıkartarak bastırmaya çalıştıkları başkal-

dırılar daha büyük sorunlar olarak tekrar 

kendilerine yöneltilmiştir (Hakyemez, 2014: 

173). Alevilerde kimlik siyaseti, Devletin 

uyguladığı yanlı ve yanlış politikalara karşı, 

Modern Aleviliğin uyguladığı karşı bir stra-

teji olarak görülebilir. 

Devlet, Alevilerin bazı başkaldırılarını 

ya görmezden gelmiş veya böyle görülme-

si gerektiğine kendisini inandırmıştır. Top-

lumsal muhalefetin dini dokunulmaz ilan 

eden beklenmedik refleksleri karşısında 

devlet, “ihya”, “tecdit” ve “ıslah”ın işlevsel 

ağırlığına sık sık atıfta bulunmak zorunda 

kalmıştır. Türk din reformu tamamlanma-

mış bir projedir ve müdahale hakkı hâlâ 

devletin elindedir (Subaşı, 2007: 3). Aleviler 

böyle bir projeye destek verecek siyasal atı-

lımları ısrarla beklemektedirler.

Modern Alevilerin istekleri nelerdir? 

Aleviler; lâik, demokratik, sosyal bir hukuk 

devletinin kurumsallaşmasını, bir mezhebin 

egemen konumuna son verecek bir hukuksal 

zemin oluşturulmasını, kısaca; Diyanet’in 

kaldırılmasını, devletin milli eğitim eliyle 

Sünnilik dersi dayatmasına son vermesini, 

tüm inançların ibadethanelerinin statüleri-

nin aynı olmasını, nüfus cüzdanından inanç 

hanesinin çıkarılmasını istemektedirler (Er-

demir, 2007). Yeni hazırlanan cipli kimlik 

kartlarında inanç hanesi isteğe bağlı olarak 

boş bırakılabilir veya zaten görülemez an-

cak diğer isteklerin bugünkü koşullarda ya-

pılması pek mümkün görülmemektedir. 

Modern Alevi düşüncesinin özünde 

başkaldırı vardır. Bu düşünceye göre Ale-

vilik, dönemin ekonomik-siyasal mücade-

lelerinin, ezenle-ezilen kavgasının ideolo-

jisidir. Sünniler de, Kürtler de, Türkler de, 

Ermeniler de, Hristiyanlar da Anadolu’da 

egemenlere karşı verilen ayaklanmaların 

içinde yerlerini almışlardır. Halkı toparla-

yıp bir düşüncenin içinde bir araya getiren 

de Alevi-Bektaşi düşünce sistemidir. Yani 

Alevilik-Bektaşilik Anadolu’da tüm ezilen-

lerin felsefesidir (Erenler, 2012). Böyle bir 

düşünceyi, Alevilik inancıyla bağdaştırmak 

ve Hacı Bektaş Veli’nin düşünceleriyle eşleş-

tirmek mümkün değildir. Söylemler dikka-

te alındığında bunların sosyal olmaktan öte, 

ekonomik söylemler olduğu açıkça görülür.
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Kentsel Aleviliğin Temel Sorunları

Kentlerde, modern profile karşılık gelen 

ve heterojenleşen kentli insan profili, tutum 

ve davranış farklılığıyla kırsaldaki homojen 

cemaatten ve onun insan profilinden fark-

lı özellikler sergiler (Arslantaş, 2008: 192). 

Kentlere gelen Alevilerin bir kısmı, yaşa-

dıkları çevreden gelebilecek baskılara karşı 

ya Aleviliğini gizlemiş veya zaman içinde 

yolunu-erkânını unutmuşlardır. Ebeveyler, 

Aleviliğe ilişkin bir takım gerçeklerin farkın-

da olsa bile, bunları çocuklarına aktarama-

mış ve inanç özünü yitirmiştir. Böyle kişiler 

cem evine gelseler bile; dara durma, tecellâ-

temenna, görülme, sorulma ve diğer konu-

larda zorluklar yaşamaktadırlar. Halbuki, 

Alevilik, kâmil insan yetiştirme ve erdemli 

toplumlar yaratma projesi olarak psikolojik; 

doğru bilgi ile tüm bireylerin aydınlatılma-

sı yönüyle eğitim ve eğitim tarihindeki rolü 

açısından ele alınıp titizlikle incelenmesi 

gereken bir dinî/teolojik olgudur (Göküş, 

2014: 161).

Günümüzde Aleviler, gelenekle mo-

dernlik arasında seçimlerini yeniden gözden 

geçirmek durumda kalmışlardır. Modernli-

ğe kayıtsız teslimiyet kadar istikameti belir-

me konusunda anlaşılır ve açıklayıcı model-

ler de üretememişlerdir (Subaşı, 2003b: 193). 

Bunun doğal bir sonucu olarak kentlerde, 

gençlerin daha çok modern, yaşlıların ise 

geleneksel anlayış içinde bulunduğu koz-

mopolit bir Alevilik anlayışı ortaya çıkmış-

tır. Bu durum açık olmasa bile yaşlı-genç 

çatışmasını beraberinde getirmektedir.

Büyük kentlere giden birçok Alevinin 

bağlı bulunduğu ocaklarla ilişkisi kesilmiş-

tir. Böylece, yılda bir defa pirinin huzuru-

na geçip “görülmesi” gereken muhip ya da 

talip bunu yapmadığından, “ikrar alma” 

konusunda sorunlar ortaya çıkmıştır. “Düş-

künlük” konusunun ayrıntılı olarak ele 

alındığı “Ahitname”lerin (Bal, 2004), kent-

lerde uygulanmasında da benzer sıkıntılar 

yaşanmaktadır. Ceme katılanlardan “ikrar” 

alınırken, birbirini tanımayan kişilere, “bir-

birlerinden razı olup olmağı” sorulmakta, 

yol-erkan bilmeyen kişiler ise suçlarını dile 

getirmeyerek “Düşkün” olmaktan kurtu-

labilmektedirler. Bu ise “Düşkünlük Kuru-

munu” işlevsiz hale getirmektedir. Avcı’ya 

(2015) göre, kent toplumunun koşullarında 

yeni yetişen kuşaklar, Düşkünlük Kurumu-

nun kurallarını hayata geçirme bir yana, 

böyle bir kurumun varlığından, yapısal 

özelliklerinden ve işlevinden bile habersiz-

dirler.

Köylerde herhangi bir büyük ev veya 

salonda cem yapılabilirken, şehirlerde böyle 

bir mekân bulunamamış ve “cem evi” ya-

pılması kaçınılmaz bir hal almıştır. cemev-

lerinin hem yapımında hem de ibadet yeri 

olarak tanınmamasında devletin kayıtsız 

kalması, ciddi sıkıntıları beraberinde getir-

miştir. Bir ibadet yeri olan cemevlerini, Di-

yanet camilerin bir alternatifi olarak görür-

ken, bazıları insan temelli hak ve özgürlük 

arayışının mekanı olarak görmektedirler 

(Sarıkaya,2016: 12). 
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Önemli sorunlardan birisi de Ayin-i 

Cem’in yapılmasına yöneliktir. Cem bir top-

lu ibadet biçimi olup, bu işin erkanını bilen 

kişiler ile yürütülebilmektedir. Bunların ba-

şında dede, zakir gelirken, çerağcı, saka ve 

diğer hizmetleri yapacak musahipli canlara 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bunların eksikliği, 

yol-erkânın usulüne uygun yürütülmesini 

olumsuz etkilemektedir. Bunun yanında, 

farklı sosyo-kültürel çevrelerden gelen Ale-

viler arasında ibadet şekillerinde farklılık 

(Yılmaz,1998: 83), ceme katılanları, kendile-

rinin alışık olmadığı bir şekilde ibadete zor-

lamaktadır. Böyle bir durumda, ne yapıla-

cağını tam olarak kavrayamayanlar ibadeti 

izlemekle yetinmektedirler.

Alevi gençlerin, Ateizmin ve Mater-

yalizmin kıskacına düşmesinde Sosyalist, 

Marksist akım ve ideolojiler etkili olmakta-

dır. Bundan başka, bu gençlerden Bahaîliğin 

de faydalanmaya çalıştığı ve çalışmaların 

bir hayli etkili olduğu da görülmektedir (Bo-

lay, 2000:17). Bu olumsuzluk, Alevi anne-

babaların çocuklarını kendi inançlarına uy-

gun eğitememelerinin bir sonucu olarak gö-

rülebilir. Alevi gençlerin bir kısmı, kendisini 

boşlukta hissederek farklı fikirleri benimser 

olmuşlardır. Bunların oranı büyük şehirler-

de önemli rakamlara ulaşmıştır. Bunlar cem 

evlerine ibadet etmekten çok eleştirmek 

veya uygulamalara muhalefet etmek için 

gelmektedirler. Bu görüşte olanlar, Alevilik 

yolunu bir inanç olmaktan öte bir yaşam bi-

çimi olarak görmektedirler. 

Kentleşmeden etkilenen bir diğer ku-

rum “Musahiplik” kurumudur. Musahip-

lik, kan bağı taşımayan evli iki çiftin pir ve 

cem erenlerinin önünde ikrar vererek Hak-

ka yürüyünceye kadar kardeş kalacaklarına 

dair sözlerine dayalı ve bir törenle kurulan 

manevi kardeşliğin adıdır (Tur, 2002: 421; 

Korkmaz, 2005: 482; Yıldız, 2005: 123; Boz-

kurt, 2006: 52). Bu kurum, insanları kardeş 

gibi yaşamaya ikna eden bir yol olmakla 

beraber, getirmiş olduğu sorumlulukların 

fazla olması, insanları bu konuda dikkatli 

olmaya zorlamaktadır. Çünkü musahip ol-

mak kadar onu sürdürebilmek de önemlidir 

(Gül, 2004: 77). Kentleşme ile birlikte, Musa-

hiplik artık kent yaşamında inancın zorunlu 

ve önemli bir figürü olmaktan öte şekilsel bir 

boyutu olarak görülmektedir (Doğru, 2016). 

Aleviliğin kuramsal boyutuna ilişkin 

farklı çalışmalar yapılmakla beraber, uygu-

lamaya ilişkin araştırmalar sınırlıdır. Bunun 

önemli nedenlerinden birisi, Alevi inancı-

na ilişkin bilgi temin etmenin güçlüğüdür. 

Konunun daha iyi anlaşılması bakımından, 

Alevilik konusuyla ilgili bir kavramsal çer-

çeve oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu bağ-

lamda konu, Geleneksel ve Modern Alevilik 

ve Kentsel Aleviliğin Temel Sorunları altın-

da ele alınmıştır. Ancak uygulamaların teori 

ile ne kadar örtüştüğü merak konusudur.

Amaç

Bu çalışmanın amacı, kentleşmenin Ale-

vi inancında ne tür değişmelere yol açtığını 

ortaya çıkarmaya katkı sağlamaktır. Alevi 
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inancına mensup kişilerin sorunlarının or-

tak olacağı gerçeğinden hareket edilerek, 

önemli konuların altı çizilmeye çalışılmıştır. 

Bu konuda ilgililerin konuya ilgi ve dikkati 

çekilerek, bazı çözüm önerileri sunulmuş-

tur.

Yöntem

Bu çalışmada katılımlı gözlem tekniği 

kullanılmıştır. Gözlem, seçilen sosyal ortam-

larda olaylar, davranışlar ve eserlerin siste-

matik bir tanımlamasıdır (Marshall ve Ross-

man, 1989: 79). Araştırılan konunun (yazılı 

fotoğrafı) gibi, beş duyuyu kullanarak, var 

olan durumun tanımlamasına yardım eder 

(Erlandson, Harris, Skipper ve Allen, 1993). 

Katılımlı gözlem, çalışmanın yapıldığı or-

tamda gözlenecek faaliyetlere bizzat iştirak 

edilerek, doğal ortamdaki insan faaliyetleri 

hakkında bilgi toplama sürecidir (DeWalt & 

DeWalt, 2002). Çalışma Samsun Pir Sultan 

Abdal Derneği’ne bağlı olarak faaliyet gös-

teren cemevinde yapılmıştır. Konu ile ilgili 

olarak Dernek başkanı ve bazı üyelerle gö-

rüşmeler yapılmıştır. Bundan başka, “gör-

güsü yapılan” kişilerle konuşularak bilgi 

toplanmıştır.

Bulgular

Çalışmanın bu bölümünde Samsun Pir 

Sultan Abdal Derneği bünyesinde faaliyet 

gösteren cemevine katılarak gözlemlenerek 

elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir. 

Samsun Pir Sultan Abdal Derneği Ce-

mevi binası henüz yapım aşamasındadır. Bi-

nanın temeli 2013’te atılmıştır. Henüz zemin 

kat faaliyete geçirilerek büyük salon ceme-

vi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Burası 

yaklaşık olarak 80-100 kişi alabilmektedir. 

Birtakım eksikliklerine rağmen 2015 tari-

hinden itibaren, Görgü Cemi, Abdal Musa 

Cemi, Hızır Cemi ve Nevruz Cemi olmak 

üzere dört tane cem yapılmıştır.

Cemevinin önemli problemleri başında 

ısınma problemi gelmektedir. Cemler ge-

nellikle kış günleri yapıldığından, cemevini 

ısıtmak önemli bir sorun olmuştur. Elekt-

rikli ısıtıcılarla yapılan bu ısıtma yetersiz 

olmasına rağmen, kalabalık insanların da 

yardımıyla gönül sıcaklığı ile cemler yapıl-

maya çalışılmıştır. Geçici olarak kullanılan 

bu mekan gerçek “cemevi” standartlarında 

olmadığından, ebed-erkan içinde oturma, 

dara kalkma ve diğer hizmetler usulüne uy-

gun olarak yapılamamıştır.

Ceme katılanların çoğunluğu; Samsun’a 

bağlı; Lâdik, Havza ve Vezirköprü, 

Amasya’ya bağlı Gümüşhacıköy ve Çorum 

iline bağlı yerlerden gelen kişilerdir. Bunun 

yanında az da olsa Tokat, Erzincan ve Diğer 

illerden gelenler canlar da bulunmaktadır. 

Kısaca farklı sosyo-kültürel çevrelerin in-

sanları, cemevine ibadet amacıyla gelmekte-

dirler. Ancak cemler daha çok Lâdik-Havza-

Vezirköprü yöresindeki erkanlara göre yü-

rütüldüğünden, diğer kişiler semah dönme 

gibi hizmetlere katılamamaktadırlar. 

Kentleşmenin getirdiği önemli sorunla-

rın başında, “Yönetim” sorunu gelmektedir. 
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Pir Sultan Abdal Derneklerinin çatısı altında 

faaliyet gösteren cemevi az da olsa, “Derne-

ğin Yönetim Biçiminden” etkilenmektedir. 

Dernek yönetim kurulunun, Aleviliğe bakış 

açısı burada önemli rol oynamaktadır. Ale-

viliği, ibadet etmekten çok bir yaşam biçimi 

olarak gören yönetimler, cemevinde cem 

yapılmasından öte, daha çok siyasal eylem-

lere yer verilmesini veya buna benzer faali-

yetlerde bulunulmasını istemektedirler.

Görgü cemleri, bölgelere göre ayrı ayrı 

yapılmaktadır. Ladik ve Havza köyleri bir-

likte görgü cemi yaparken, Vezirköprü il-

çesine bağlı köyler iki ayrı görgü cemi yap-

mışlardır. Diğer bölgelerden gelen kişiler bu 

cemlere alınmamışlardır. Alevilikte görgü 

yapılırken, kişilerin birbirlerini tanımaları 

gereklidir. Bu cemlere, “Düşkün” olmayan 

kişilerin katılmasına özen gösterilmiştir. 

Görgü cemi öncesinde, uzun süredir “kız 

alıp verme nedeniyle” düşkün olan üç aile-

nin görgüsü, kendi dedeleri tarafından ya-

pılmıştır. Bağlı olduğu ocaklar; Keçeci, Pir 

Sultan Abdal ve ...Ocağıdır. Bunlar usulüne 

uygun olarak dedelerine görüldükten sonra 

görgü cemine katılmışlardır. 

Hızır, Abdal Musa ve Nevruz Cemlerin-

de biraz daha esnek davranılmış ve cemi yö-

neten dede, “Düşkün” olanların en kısa za-

manda dedelerine görülmelerini söyleyerek, 

bunları ceme kabul etmiş ve cem yapmıştır. 

Cemin yürütülmesinde görülen en önemli 

sorunlar; sürek farklılığı, dara durma, on iki 

hizmetin yürütülmesi, Kırklar Semahı, Düş-

künlük, Edep-Erkan konusunda eksiklikler-

dir. Cemler, “Güleloğu Ocağına” mensup 

bir dede tarafından yürütüldüğü için farklı 

bölgelerden gelen kişiler bu erkana uyarak 

ibadet etmişlerdir.

Kentleşmenin etkileri daha ilk etapta 

cemevine girişte hissedilmektedir. Bir çok 

kişi ceme katılma, cem erenlerini selamla-

ma, dara durma konularında ne yapacağını 

bilmezken, bazıları hiç dara durmadan ge-

çip bir yere oturmaktadırlar. On iki hizmeti 

yürütecek kişilerin musahipli canlar olması 

gerekirken, üç musahipli aile bulunduğun-

dan, bütün hizmetler bunlar tarafından ya-

pılmıştır. Kırklar semahı, Lâdik yöresine 

göre dönülmüştür. En kötüsü de “düşkün” 

kişilerin ceme girmesinin tam olarak önüne 

geçilememiştir. Duaz okunurken, bacıların 

“Fatıma Darına” kalkması, erkeklerin ise 

edep-erkan içinde diz üzerinde oturması 

konusunda yapılan hatırlatmalara rağmen 

eksiklikler gözlenmiştir. 

Kentleşmeyle birlikte “Dedelik Kuru-

mu” farklı bir biçim kazanmıştır. Cemevi 

dedesi, bir ocağın müritlerinin piri olmanın 

ötesinde, birden fazla ocağa mensup talibin 

mürşididir. Farklı ocaklara mensup kişilerin 

dedeye karşı tutum ve davranışlarında bir 

farklılık görülebilir. Ancak Alevi erkanında, 

“dedelik postunda” kim otursa, cem eren-

leri onu pir bilmeli, dedenin anlattığı nasi-

hatler can kulağıyla dinlenmelidir. Bunu 

dikkate alan kişiler olduğu gibi, anlatılan-

ların gereksiz olduğunu düşünen gençlere 

de rastlanmıştır. Aynı durum aşıklar için de 

geçerlidir. Zakirlerin söylediği deyiş, duaz, 
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mersiyeler çoğunluk cem erenlerince din-

lenirken, bazıları bu söylenenlerin içindeki 

derin manayı sezememişlerdir.

Modern Aleviliği benimseyerek cemevi-

ne gelenler, inançta bir reform yapılmasını 

ve Aleviliğin günümüz koşullarına uyarlan-

masını istemektedirler. Bunlara göre, ceme 

başı açık girilebilmeli, sandalyede oturarak 

cem izlenebilmeli, cemde deyiş, duaz ve 

mersiye okumak yerine daha farklı parçalar 

çalınabilmeli, cemde siyasi tartışmalar yapı-

labilmelidir. Cemde Şeriattan bahsedilme-

meli ve Arapça Kur’an okunmamalıdır. Ge-

leneksel Aleviler göre ise cem, Buyruklarda 

yazılı olduğu şekilde, aslına ve erkanına uy-

gun olarak yapılmalıdır. Bu durumda cemin 

etkili yürütülmesi, yol-erkan bilen kişilerin 

çokluğuna bağlıdır. Diğer yandan dede-

nin bilgili olması, yeterliliği ve liderliği de 

cemin usulüne uygun yürütülmesine katkı 

sağlamaktadır.

Tartışma

Aleviliğin kuramsal temellerinin uygu-

lamada nasıl işlediği önemlidir. Bilmek ve 

yapmak farklı şeylerdir. Teori-uygulama 

karşılaştırmaları, dini konular için biraz 

daha önemlidir. Burada Aleviliğin kuram-

sal temellerinin Samsun Pir Sultan Abdal 

Derneği’ne bağlı cemevindeki uygulamalar 

ile bir karşılaştırılması yapılmıştır.

Kentleşmenin bir sonucu olarak Ale-

viler, ibadetlerini yapacakları cemevlerine 

ihtiyaç duymuşlardır. Ancak cemevlerinin 

yasal statüsü olmadığından zorluklar yaşan-

dığı gözlenmiştir. Binanın yapımı tamam-

lanmadığından soğuk bir ortamda ibadet 

edilmektedir. Kışın cemevini ısıtma sorunu 

bir yana, gerçek cemevinin bulunduğu kat 

faaliyete geçmediğinden ibadete ilişkin ri-

tüeller tam olarak yapılamamaktadır. Dara 

kalkma, oturma düzeni ibadete uygun de-

ğildir. Devletin görmezlikten geldiği bu tür 

sorunlar tekrar kendilerine yönelmektedir 

(Hakyemez, 2014: 173). Diğer taraftan dini 

reformlara devletin öncülük etmesi beklenir 

(Subaşı, 2007: 3).

Şehre farklı bölgelerden gelmiş Alevi-

ler olmasına rağmen cemler belli yörele-

rin erkanına göre yürütülmektedir. Başka 

bir anlatımla, dedenin bağlı olduğu ocağın 

usulüne göre cem yapılmaktadır. “Yol bir 

sürek bin bir” anlayışından hareketle, ceme 

katılan canlar cem olmakta yani Hakka ni-

yaz edilmektedir. Okunan gülbanklarda ve 

hizmetlerde az da olsa farklılık göstermekte 

(Yılmaz, 1998: 83; Bal, 2004), böylece hizmet-

ler sürekli olarak benzer kişiler tarafından 

yapılmaktadır. Diğer taraftan, farklı yöre-

lerden ceme katılanlar, kendi bölgelerinin 

semahlarını dönememektedirler.

Üzerinde durulması gereken önemli 

konulardan birisi, cemevinin yönetim so-

runudur. Şehirde cemevleri bir derneğin 

bünyesinde faaliyet göstermektedir. Bu 

durumda, derneğin yönetim kurulunun 

Aleviliğe bakış açısı önem kazanmaktadır 

(Arslantaş, 2008: 192). Yönetim kurulunda 

görevli kişilerin inançlı olması ve Aleviliğin 

temel değerlerini yaşatmaya istekli olmaları 
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cemin etkililiğine önemli katkı sağlamakta-

dır. Aleviliği bir inanç olmaktan öte siyasi 

bir hareket olarak görenler (Sarıkaya, 2016: 

12) kendi görüşlerine uygun dedelerin ce-

mevlerinde görev almasını istemektedirler. 

Böyle bir uygulama Alevi inanç sistemine 

zarar vermektedir (Kaplan, 2005: 233; Yıl-

maz, 2009: 191).

Büyük kentlerde cemevine farklı böl-

gelerden birbirini tanımayan insanlar gel-

mektedir. Bu kişilerin görülüp-sorulması, 

insanların ibadete başlamadan önce “rızalık 

alma” ve “musahiplik” konusunda da bazı 

sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. Her şeyden 

önce, yılda bir defa görülmemiş kişiler cem-

lere katılabilmektedirler (Avcı, 2015). Diğer 

taraftan birbirine tanımayan kişilere, “birbi-

rinizden razı mısınız” demenin bir anlamı 

yoktur. Razı olmayanların bulunup ortaya 

çıkarılması güçtür. Musahipli kişilerin azlı-

ğı nedeniyle (Korkmaz, 2002:123), on iki hiz-

met sürekli aynı kişiler tarafından yapılmak-

tadır. Çünkü bu hizmetleri sadece musahibi 

bulunan kişiler yapabilmektedir. Kısacası, 

Alevilik inancının bazı önemli kaideleri ye-

rine getirilememektedir (Doğru, 2016). 

Önemli sorunlardan birisi de gençlerin 

eğitimi sorunudur. Kente göçen Alevilerin 

çoğunluğu kendi inançlarını çocuklarına 

aşılayamadığından, bu gençler Aleviliğin 

temel bilgilerinden yoksundurlar. Ceme 

girme, dara durma, hizmet etme, dedenin 

ve aşıkların söylediklerini dinleme ve anla-

ma konusunda güçlük çekmektedirler. Bazı 

gençlerin farklı akımlara kapıldığı ve bazı-

ların Ateist olduğu gözlenmektedir (Bolay, 

2000:17). Bazıları ise derneğe ve cemevine 

farklı amaçlarla gelmektedirler (Sarıkaya, 

2016: 12; Erenler, 2012; Erdemir, 2007). 

Yol ve erkan bilmeyen gençler, Alevi 

inancında reform yapılmasını, ceme kadınla-

rın başları açık girmesini, sandalye üzerinde 

oturarak ibadet edilmesini istemektedirler 

(Aytekin, 1958:117). Halbuki Hakk’ı zikre-

derken edep-erkan içinde olmanın gereğini 

düşünememektedirler. Diğer taraftan şehir-

de dedelerin daha bilgili ve daha donanımlı 

olmaları gerekmektedir (Bal, 2004: 58).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada, geleneksel ve modern 

Alevilik olgusu üzerinde durulduktan 

sonra, Kentsel Aleviliğin temel sorunla-

rı literatüre bağlı olarak incelenmiştir. Bir 

teori-uygulama karşılaştırılması yapılma-

sı bakımından, Samsun Pir Sultan Abdal 

Derneği’ne bağlı cemevindeki uygulamalar 

gözlenmiştir. Burada yapılan bazı Aleviliğin 

temel uygulamalarına dikkat çekilmiştir. Bu 

konuda yapılmış araştırma sonuçlarına da-

yalı karşılaştırmalar yapılmıştır. Elde edilen 

sonuçlar aşağıda özetlenmiştir:

Temel sorunların başında ibadet meka-

nı sorunu gelmektedir. Devlet, cemevlerini 

ibadet yeri olarak kabul etmediğinden, ce-

mevi yapımı işi, Alevi yurttaşlara kalmıştır. 

Cemevi yapımının dernekler aracılığıyla 

daha kolay yapabileceği düşünülmüş an-
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cak cemevinin bir derneğe bağlı olmasının 

olumsuz etkileri hesaba katılmamıştır. Ce-

mevleri, bağlı bulunduğu derneğin felsefe-

sinden az da olsa etkilenme ve siyasal Ale-

vilik ön plana çıkmaktadır. Bunun diğer bir 

adı, “Alisiz Alevilik”tir.

Kentleşme, “Dedelik”, “Talip”, “Düş-

künlük”, “Görgü“ ve “Musahiplik” gibi 

bazı kavramları işlevsizleştirirken, bunların 

temel karakterlerini değiştirmektedir. Bu 

değişim Aleviliğin bozulmasına ve yozlaş-

masına neden olmaktadır. Aleviliğin temel 

direkleri kabul edilen bu mekanizmalar bo-

zulursa, bunun Aleviliği nereye götüreceği 

tahmin edilmemektedir.

Kentleşen Alevilerin ihtiyaçlarına karşı-

layacak daha bilgili dedelere ihtiyaç duyul-

maktadır. Kırsal kesimde onun her söyledi-

ğine, “eyvallah” diyen talipler yerine, yargı-

layan, sorgulayan ve merak eden heterojen 

bir insan grubu vardır. Diğer taraftan dede, 

farklı ocaklara mensup müritleri irşat etme 

görevini üstlenmişlerdir. Yıllardır cem gör-

memiş kişilere sürekli temel kuralların ha-

tırlatılması gerekmektedir.

Düşkünlük kurumu, şehirlerde, yal-

nızca geleneksel Alevilerin dikkate aldığı 

bir kurumdur. Modern Aleviliği benimse-

yenlerin pek ilgisini çekmemektedir. Buna 

paralel olarak, şehirlerde “görgü” yapmak 

daha zordur. Birbirlerini tanımayan kişile-

re, “Ey canlar birbirinizden razı mısınız?” 

diye sorulmaktadır. Yol ve Erkan bilmeyen 

kişilerin suçunu gizlemesi ve dile getirmesi 

mümkündür. Bu durumda “Düşkün” kişi-

ler ceme katılabilmektedirler. 

Kentlerde, “musahip olma” anlamını 

yitirmiştir. Herkes işinde gücünde olduğun-

dan, musahip tutmaya vakit olmadığı gibi, 

günümüzde insanlar bencilleşmiş ve “gemi-

sini kurtaran kaptan” misali, herkes kendini 

düşünür olmuştur. Yok kardeşi olmak ve 

musahibini günah işlemekten alıkoyma fik-

riyle kişiler çok fazla ilgilenmemektedirler. 

Bu kavram daha çok geleneksel Alevilerce 

dikkate alınmaktadırlar. Musahipli kişilerin 

az olması nedeniyle on iki hizmetin yürütül-

mesinde güçlükler yaşanmaktadır.

Bu sonuçlar ışığında şu önerileri yap-

mak yerinde olacaktır: Cemevleri, devlet 

tarafından bir ibadet yeri olarak tanınmalı, 

cemevleri derneklerden ayrı olarak örgüt-

lenmelidirler. Alevi inancının temel kav-

ramlarına (musahiplik, düşkünlük, dedelik, 

vb) sahip çıkılmalı ve Alevi-Sünni inançlar 

arasında görüş ayrılıklarını aza indirecek, 

birlik ve beraberliğe yardımcı olacak, yazılı 

kaynaklar esas alınmalıdır. Devlet, din işleri 

konusunda yansızlığını sürdürmeli ve bü-

tün inançlara aynı mesafede olmalıdır. Di-

yanet İşleri yeniden yapılandırılmalıdır.
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MİR HAMZA NİGÂRÎ VE SÜFYÂNÎLER

MIR HAMZA NIGARI AND SUPYAN SUPPORTERS

Metin HAKVERDİOĞLU1

ÖZ

Azerbaycan doğumlu olan ve Amasya’da 

İsmail Şirvanî adlı yine Azerbaycan göçme-

ni bir Nakşî-Halidî şeyhinin yanında yeti-

şen Mir Hamza Nigârî, Türk edebiyatına 

hediye ettiği biri Farsça biri Türkçe iki divan 

ve Nigar-nâme (Memmedli, 2012) adlı bir 

mesnevî ile ün kazanmıştır. Seyyid olan Mir 

Hamza Nigârî, hayatı boyunca tam bir Hz. 

Hüseyin âşığı olarak şiirler yazmış, dersler 

vermiştir. Onun Azerbaycan’da Sünnîlikle 

suçlanması kadar Osmanlı’da Şiîlikle suç-

lanması da aynı oranda anlamsızdır. Onun 

kendisi için seçtiği yer mezhepler çıkmadan 

önceki noktadır; yani o, kendisini Peygam-

ber torunu olarak bir mezhebin mensubu 

olmak zorunda görmez. İşte bu bağlamda 

söylediği sözler her iki mezhepten olanları 

da memnun etmemiştir. 

Makale geliş tarihi: 20.07.2016 • Makale kabul tarihi: 25.11.2016 

1 Yrd. Doç. Dr., Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

Allah’ı Muhammed’i ‘âlî seven 

dostânız

Ne Sünnîyiz ne Şiî bir hâlis 
Müslümânız

beyti her iki kesimi de tatmin etmemiştir. 
Şiî veya Caferî hatta Alevî olan kesim onun 
korkudan dolayı açıkça bu eğilimini söyle-
yemediğini iddia ederler; Sünnî kesim ise 
onun Nakşî şeyhi İsmail Şirvanî dolayısıyla 
katıksız bir Sünnî olduğunu ancak İran’dan 
etkilenmiş olabileceğini iddia ederler. Bu 
yakıştırmaların ikisi de kendisi tarafından 
reddedilmiştir. Ya hayatındaki uygulama-
larla ya da söylediği sözlerle iki kesime de 
hep aynı mesajı vermiştir.

Onun divanında yer alan Süfyânîler 
(Süfyan, Muaviye, Yezid ve Mervan) şiirleri 
bir araya getirildiğinde şairin bu isimler et-
rafında zalimleri yerdiği açıkça görülmekte-
dir. Yani ne Sünnî’ye ne de Şiî-Alevî kesime 
dâhil olma gibi bir derdi yoktur şairin. Onun 
amacı Hz. Hüseyin gibi sadece ve sadece 
doğrunun ve hakkın yanında olmaktır. 
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Çalışmamızla bu gerçek bir kez daha 

gün yüzüne çıkmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mir Hamza Nigârî, 

Hz. Hüseyin, Şiîlik, Sünnîlik, Süfyâniler, 

Amasya, Azerbaycan.

ABSTRACT

Mir Hamza Nigari, who was born in 

Azerbaijan and was brought up by a Naqshī-

Khalidî sheikh who is also an Azerbaijani 

immigrant named Ismail Şirvanî in Amasya, 

has gained a reputation with one of the Per-

sian language divan and Nigar-nâme called 

mesnevî which he gave to Turkish litera-

ture. Sayyid, Mir Hamza Nigari has written 

poets, and has given lectures as a lover of 

Hz. Hussein. His accusation of Shi’ism in 

the Ottoman as much as his accusation of 

Sunni in Azerbaijan is meaningless at the 

same time. The place he chooses for herself 

is the point that is before the sects; That is, 

he hasn’t felt obliged to be member of any 

sect as a grandson of the Prophet. Here are 

his words in this context that were not satis-

fied both sects. 

Friends who love Allah and 

Muhammad

We are neither Sunnis nor Shiites, only 

Muslims

When his poems about the Sufyanis in 

his divan are brought together, it is obvi-

ously seen that the poet was satirising the 

oppressors around this names. That’s to say, 

the poet hasn’t any problem about being in-

volved any fraction neither Sunni nor Shiite-

Alawi. His goal is to be together only with 

the truth and right just like Hussein. 

This fact will be revealed again in our 

work.

Keywords: Mir Hamza Nigari, Hz. Hus-

sein, Shiism, Sunnism, Sufians, Amasya, 

Azerbaijan.

MİR HAMZA NİGÂRÎ VE 

SÜFYÂNÎLER

A. Giriş

Tarih boyunca hak ile bâtılın mücade-

lesi sürüp gitmiştir. En büyük hak ve bâtıl 

mücadelesi de Hz. Peygamber ve ona düş-

man olan Ebu-Cehiller arasında olmuştur. 

Cehalet ve şeytanın pençesinden kurtulama-

yan pek çok nefis Hz. Peygamber’e ve onun 

Ehl-i Beyt’ine düşman olmuşlardır. Ehl-i 

Beyt, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. 

Hüseyin’den oluşan ve Hz. Peygamber’in 

en sevdiği ev halkıdır. Bunlara düşman 

olanlar her daim lânetlenmiş ve hemen her 

Divan şairi tarafından yerilmişlerdir. Mir 

Hamza Nigârî de hem seyyid olması, yani 

Hz. Hüseyin’in soyundan gelmesi hem de 

büyük bir Divan şairi olması hasebiyle, Ehl-i 

Beyt’e düşman olanlara düşman olmuş ve 

onları pek çok şiirinde rezil etmiştir. 

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde 

Cicimli’de doğan ve Amasya’da İsmail 

Şirvanî adlı yine Azerbaycan göçmeni bir 

Nakşî-Halidî şeyhinin yanında yetişen Mir 

Hamza Nigârî, Türk edebiyatına hediye 
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ettiği biri Farsça, biri Türkçe iki divan ve 

Nigar-nâme adlı bir mesnevî ile ün kazan-

mıştır. Seyyid olan Mir Hamza Nigârî, ha-

yatı boyunca tam bir Hz. Hüseyin âşığı ola-

rak şiirler yazmış, dersler vermiştir. Onun 

Azerbaycan’da Sünnîlikle suçlanması ka-

dar Osmanlı’da Şiîlikle suçlanması da aynı 

oranda anlamsızdır. Onun kendisi için seçti-

ği yer mezhepler çıkmadan önceki noktadır; 

yani o, kendisini Peygamber torunu olarak 

bir mezhebin mensubu olmak zorunda gör-

mez. İşte bu bağlamda söylediği sözler her 

iki mezhepten olanları da memnun etme-

miştir. 

Allah’ı Muhammed’i ‘âlî seven 

dostânız

Ne Sünnîyiz ne Şiî bir hâlis 

Müslümânız

beyiti her iki kesimi de tatmin etme-

miştir. Şiî veya Caferî hatta Alevî olan ke-

sim onun korkudan dolayı açıkça bu eğili-

mini söyleyemediğini iddia ederler; Sünnî 

kesim ise onun Nakşî şeyhi İsmail Şirvanî 

dolayısıyla katıksız bir Sünnî olduğunu an-

cak İran’dan etkilenmiş olabileceğini iddia 

ederler. Bu yakıştırmaların ikisi de kendisi 

tarafından reddedilmiştir. Ya hayatındaki 

uygulamalarla ya da söylediği sözlerle iki 

kesime de hep aynı mesajı vermiştir:

Allah’ı Muhammed’i ‘âlî seven 

dostânız

Ne Sünnîyiz ne Şiî bir hâlis 

Müslümânız

Bu sözü anlamayanlar, onun Şiî olduğu-

nu iddia ederken Hz. Ömer ve Hz. Osman 

için yazdığı şiirlere şaşırmışlar; Sünnî oldu-

ğunu iddia ederken Mu’aviye hakkındaki 

ağır sözlerini duyunca hayrette kalmışlar-

dır. 

İşte Mir Hamza Nigârî bir seyyid ola-

rak çok geniş bir etki alanına sahip olmuş, 

karizmatik yapısı ile, ilmi ile, aksiyon insa-

nı olması ile, etkili şiirleri ile iyi anlaşılması 

gereken bir şahsiyet olduğunu her devirde 

kanıtlamıştır. Onun iyi anlaşılması belki de 

bu günkü acılarımıza da bir nebze şifa ola-

caktır. 

Bu çalışmamızda onun Süfyânîler de-

diği Mu’aviye, Yezid ve Mervan gibi Pey-

gamber soyuna düşman olanlara söylediği 

iğneli sözleri ele alacağız. Bunların peş peşe 

sıralanması yine bir grup insanın, işte o biz-

den demesine neden olacaktır; ancak o “De-

dem Hüseyin’e kıyanlara kızmam benim en 

doğal hakkımdır; ancak halkın bana uyması 

doğru değildir.” dedikten sonra böyle yo-

rumlarda bulunanlar yine aldanmış olacak-

lardır. Çünkü o;

Allah’ı Muhammed’i ‘âlî seven 

dostânız

Ne Sünnîyiz ne Şiî bir hâlis 

Müslümânız

demekle temel felsefesini ortaya koy-

muştur. Onun gibi Azerbaycan bağımsızlık 

hareketinde defalarca kelle koltukta müca-

dele eden ve her sıkıntıya tebessümle sab-

reden bir kişiye korkudan bu sözü söyledi 
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diyenlere itibar etmemek gerekir. O, hayatı 

boyunca iki düşmanla savaştı: birincisi ce-

halet, ikincisi Rus ve Ermeni işgalciler. Müs-

lümanı Müslümana kırdırmak gibi bir fikir 

onun aklının ucundan geçmez, geçemez. 

Yurdundan kaçıp geldiği Anadolu toprakla-

rında Şiî-Sünnî ikiliği çıkarmak onun adına 

ve misyonuna yakışmaz. 

Daha hâlâ Azerbaycan’da müridânı bu-

lunan bir tasavvufî akımın her iki liderine İs-

mail Şirvanî ve Mir Hamza Nigârî’ye ebedî 

istirahatgahlık yapan Amasya, bu şerefle ne 

kadar övünse azdır. 

B. Süfyânîler 

Ebû Süfyan b. Harb, Fil yılından 10 sene 

önce M. 561 tarihinde Mekke’de doğmuş-

tur. Onun, Hz. Peygamber (s.a.v)’den 10 yıl 

önce doğduğunu söyleyenler de olmuştur. 

O günün değer yargıları ile ailesi, asalet 

yönünden ve ekonomik bakımdan Mekke 

şehir toplumunda yüksek bir yere sahipti. 

Ebû Süfyan’ın nesebi: Sahr b. Harb b. Abdi-

menaf b. Kusay b. Kilâb b. Lüeyy’dir. Sahr 

b. Harb, Ebû Süfyan’dan başka bir de Ebû 

Hanzala şeklinde künyeye sahiptir. Anne-

si: Safiyye bnt. Hazin b. Büceyr b. el-Hazm 

b. Rüveybe b. Abdillah b. Hilal b. Amir b. 

Sa’sa dır. Bu kadın, Hz. Peygamberin hanı-

mı Meymune’nin halasıdır.

Eşi Hind ise Hz. Hamza’nın şehit edil-

mesi ile anılmaktadır. Vahşi, anlaşma gereği 

Uhud savaşında Hz. Hamza’yı şehit etmiş-

tir. Savaşın hemen akabinde Hind, diğer ka-

dınlarla birlikte müsle yapmaya başlamıştır. 

Hind, Hz. Hamza’nın cansız bedenine de 

müsle yapmıştır. O, Hz. Hamza’nın karnını 

yarıp ciğerini çıkararak ağzında çiğnemiş, 

yutmadan geri çıkarmıştır. Bu sebeple ken-

disine ‘’Ciğer yiyen’’, daha sonraki yıllarda 

ise oğlu Muaviye’ye ‘’Ciğer yiyen kadının 

oğlu’’ denilmiştir. Bu arada başta İbn Hişam 

olmak üzere bazı tarihçiler, Ebû Süfyan’ın 

da Hz. Hamza’nın cansız bedenini elinde-

ki asası ile hakaretvari bir şekilde dürterek 

işkence yapma teşebbüsünden de bahseder-

ler. Aynı tarihçiler Ebû Süfyan’ın yanındaki 

insanlardan birisi tarafından ikaz olunma-

sı üzerine ‘’Bunu gizle, zayıf bulundum ve 

böylesi bir işi yaptım’’ dediğini de nakleder-

ler. 

Kureyş kabilesine mensup olan iki kabi-

le arasında daha Cahiliyye çağında iken var 

olan rekabet, İslam’ın gelişi ile farklı bir boyut 

kazanarak varlığını sürdürmüştür. İslam’ın 

peygamberi olan Hz. Muhammed’in rakip 

bir kabileden gelişi, Ümeyye oğullarının bu 

yeni dine karşı ön yargılı davranmalarına 

sebep olmuştur. Ümeyye b. Abdüşşems’in 

torunu olan Ebû Süfyan, iki kabile arasın-

da rekabetin kıyasıya sürdüğü bir ortamda 

Mekke’de doğmuştur. İçerisinde yaşadığı 

çevre itibarı ile o da diğer kabile üyeleri gibi 

rakip kabileye karşı cephe almıştır. Belki de 

bu sebeple onun İslam’a girişi ta Mekke’nin 

fethine kadar gecikmiştir (Kılıç, 1998).

Ebu Süfyan, Muaviye’nin babası 

Yezid’in ise dedesidir. Bu kin ve nefret tüm 

soyuna işlemiş olan Ebu Süfyan, şeytanın 

temel özelliği olan kibir hastalığından kur-

tulamamıştır.



2016 / Yıl: 6 Sayı: 12

119

İşte bu şahıs ve soyuna kızmayı ken-

dine bir hak olarak gören Mir Hamza, Hz. 

Hüseyin’in acısını bir anlamda bu şiirler ile 

hafifletmeye çalışmıştır. Ancak yine belirte-

lim ki başkalarını bu konuda aynı şekilde 

davranmaya asla zorlamamıştır. Onu örnek 

alan ve şeyhleri olarak her dediğini yapan 

iki şair, Sebati ve Tâlibî, divanlarında asla 

Nigârî gibi Süfyan, Muaviye ve Yezid kar-

şıtlığı göstermemişlerdir. Birkaç şiirle, yer-

gi ile kalmışlardır. Özellikle Hz. Hüseyin 

sevgisi bu iki şairde de üst seviyededir. Bu 

şairlerden Sebatî, bu iddiamızı ispat için iyi 

bir örnektir; bu sebeple aşağıda hayatı ve 

görüşleri zikredilmiştir.

Mir Hamza Nigârî hakkındaki aşağıda-

ki hayat hikâyesi, onu anlamak ve yazımızın 

sonunda vereceğimiz şiir parçalarını anlam-

landırma açısından önem arz etmektedir.

C. Mir Hamza Nigârî, Hayatı ve 
Etkileri

Mir Hamza Nigârî hakkında Hüsamed-

din Hüseyin’in Amasya tarihindeki ifadeleri 

oldukça ilginç ve özetleyicidir. Tarafsız bir 

şeklide Mir Hamza ve devrin olaylarını an-

latmaya çalışan tarihçi, adeta bir denge kur-

ma çabası içindedir. Mir Hamza’nın soyu 

hakkında oldukça ayrıntılı bir çalışma yazı-

nın başında dikkati çekmektedir: 

Hamza Nigârî Efendi (eş-Şeyh el-Hâcc 

Mîr) (Hüsameddin Hüseyin, 1327: 270-297)

“Karabağ eyâleti dâhilinde 

Berküşâd’lıdır. Yedinde (elinde) mevcûd 

olan silsile-nâmesinde görüldüğü üzre Rük-

neddin Paşa bin Muhammed Rızâ Haydar 

bin Rukneddin bin Muhibbeddin bin Baha-

eddin bin Nureddin bin Nizameddin bin 

Şemseddin Muhammed Ağa Bâlî bin eş-

Şeyh Ahmed Cundî bin Rukneddin bin Nu-

reddin bin Haydar bin Hasan bin Ebî Bekir 

eş-Şeyh Mehdî İsa bin Davud bin Süleyman 

bin Musa bin Muhammed bin el-Kâsım bin 

el-Hasan ibn Zeyd bin el-Hasan bin Emirü’l-

Mü’minîn Ali bin Ebî Tâlib bin Abdulmut-

talib el-Hâşimî el-Kureyşî mahdûmudur 

(oğludur). 

Oldukça târîhe vâkıf olan Yahya Gâlib 

Bey’e oradan ayrıldıkdan sonra bu silsile-

nâme hakkındaki mütâla’asını sordum: 

‘Emir Haydar bin Rükneddin şâyân-ı dikkat 

bir simâdır. Nâdir Şâh zamanında davâ-yı 

hilâfetle kıyâm iden ve Nâdir Şâh ile hay-

li uğraşan Mîr Haydar Şirvânî olmalıdır.’ 

dedi. 

Bu silsile-nâme üzerinde icrâ itdiğim 

tetebbuât ve tedkîkât-ı târîhiyyeyi hulâsaten 

arz idiyorum. Şeyh müşârün-ileyhin peder-i 

âlîleri olan Rûkneddin Paşa bin Muhammed 

Rızâ bin Mîr Haydar’dır. Fakat Mîr Hasan 

Efendi pederinin Mîr Mu’iniddin Paşa oldu-

ğunu söylerdi. 

Cedd-i âlîleri Mîr Haydar Şirvânî, her 

hâlde eş-Şeyh Ali bin İbrahim el-Berküşâdî 

el-Dağıstânî mahdûmu ve es-Seyyid eş-

Şeyh İbrahim bin es-Seyyid Ali el-Hasanî 

el-Berküşâdî’nin kerîme-zâdesi olduğu an-

laşılır. 
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Çünki Berküşâdî eş-Şeyh Ali Efendi 

tarafından te’lîf ve Sultân Mustafa-i sânîye 

takdîm idilerek Kütüb-hâne-i hümâyûnda 

1203 numarada mukayyed ‘Kevâkibü’s-

Sa’âde’ adlı eseri mütâla’a güzâr-ı âcizi olub 

anda şu malûmâtı veriyor: 

‘Kendi şeyhi ve kayın pederi olan es-

Seyyid eş-Şeyh İbrahim bin es-Seyyid Ali 

el-Hasanî el-Berküşâdî, 1048’de Sultân 

Murâd-ı râbi’in irâdesiyle şehîden vefât iden 

es-Seyyid eş-Şeyh Mahmûd el-Ermuîü’n 

en-Nakşibendî hulefasından olub kesret-i 

mürîdânına binâen hurûcundan havf iden 

İran Şâhı Safî Şâh tarafından ahz ve Alamut 

Kal’ası’nda habs idilmekle 1086’da vefât it-

mişdi.’ 

Şeyhinin vefâtı üzerine Dağıstan’dan 

(Karabağ’dan) hicret idüb İstanbul’a gel-

di. Bir müddet İstanbul’da kalub sonra 

Medîne-i Münevvere’ye gitdi. Orada ikâmet 

esnâsında bu kitâbı telîf ve takdîm idüb 

1116’da vefât itdi. 

Sahîb-i tercemenin Hasanü’l-nesl ol-

masından anlaşılır ki 1086’da Alamud 

Kal’ası’nda mahbûsen irtihâl idüb. es-Seyyid 

eş-Şeyh İbrahim bin es-Seyyid Ali el-Hasanî 

el-Berküşâdînin kerîme-zâdesidir. Nadirşâh 

ile harb iden ve da’vâ-yı hilâfet eyleyen zât 

târîhen malûm olduğu üzere Mîr Haydar 

bin Ali Şirvânî’dir.

Bu zâtın pederi gösterilen Rukneddin 

bin Muhibbiddin bin Bahaeddin bin Nured-

din bin Nizameddin kimler olduğu anlaşı-

lamadı. Bunların isimleri yazılsaydı belki 

sarîhen anlaşılabilirdi.

Ancak Şemseddin Muhammed Ağa Bâlî 

târîhen bin ricâlinden olduğu muhakkakdır. 

Lâkin pederi eş-Şeyh Ahmed Cundî değil-

dir. 

Mevâlîden Şirvânî Mutahher Efendi’nin 

1011 tarihli Hüdayi Mahmud Efendi 

Hazretleri’nin vakfiyyesi zîrinde imzâsı 

‘Mutahher bin Muhammed Ağa Bâlî’ diye 

görüldü.

Şirvânî Mutahhar Efendi’nin iki kıt’a 

vakfiyyesinde mezkûr olduğu üzere pede-

rinin adı ‘Muhammed Ağa Bâlî’ ve bunun 

pederi de ‘Muharrem’dir. Ağa Bâlî Muham-

med Efendi’nin birâderleri Zafer Efendiyle 

Ruhânî Efendi olub Zafer Efendi-zâde Ah-

med Efendi Mutahher Efendi’nin ‘amm-

zâdesi ve dâmâdıdır. Ruhânî Efendi-zâde 

Muhammed Efendi ve Zafer Efendi’nin di-

ğer mahdûmu Muhammed Efendi’dir.

Şu vakfiyyelerin tesbît itdiği malûmât-ı 

târîhiyyeden anlaşılır ki ‘Şemseddin Mu-

hammed Ağa Bâlî bin Muharrem’dir.

Bu zâtın peder-i karîbi gösterilen ‘Ah-

med Cündi’ de Keşfî Muhammed Çelebî’nin 

Selîm-nâmesi’sinde yazıldığı üzere Şâh 

İsmail Safevî’nin zaman-ı hurûcunda 

Şirvân’dan kaçıb Sultân Selim’e ilticâ iden 

eş-Şeyh Şemseddin Ahmed bin Abdullah el-

Cündî olacaktır. 

Bunun pederi gösterilen es-Seyyid 

Rükneddin bin Nureddin bin Haydar bin 

Hasan bin Ebî Bekir bin es-Seyyid eş-Şeyh 

Ahmed aynıyla Ladik’de medfûn es-Seyyid 

eş-Şeyh Ahmed sâhibü’l-hâl Kebîrü’r-Rufâî 
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el-Hüseyinî Hâfididir. Sâhibü’l-hâl ensâbına 
mahsûs silsile-nâmelerinde bunları müker-
rem gördüm.

Yalnız burada ufak bir sehv-i nâsih var-
dır. Orda ‘Sadr’ kelimesi ‘Haydar’ şeklinde 
yazılmış olmasıdır.

Bu silsile-nâmelerde es-Seyyid Ahmed 
bin Rükneddin bin Nureddin bin Sadreddin 
Kâsım bin İzzeddin Hasan bin es-Seyyid 
Ahmed Kebîrü’r-Rufâî’dir. Ba’zen yalnız 
‘Sadreddin’ ve ba’zende yalnız ‘Sadr’ yazıl-
mışdır. 

Bunlar da ‘Hüseyinî’dir. ‘Hasanî’ de-
ğildir. eş-Şeyh Ahmed bin İsa bin Davud 
bin Süleyman doğru olabilir. Lâkin bunun 
cedd-i a’lâsı olan “Süleyman” Musa bin 
Muhammed bin el-Kâsım bin el-Hasan bin 
Zeyd bin el-Hasan bin Emîrü’l-Müminîn Ali 
bin Ebî Talib Hazretleri’nin oğlu olamaz. 
Çünki müşârün-ileyhin Süleyman adlı oğlu 
yoktur. 

Sultân Bâyezid Câmi’i derûnunda Ve-
liyüddin Efendi Kütüb-hânesinde tasavvuf 
kısmında mevcûd olan ‘Umdetü’t-Tâlib Fî 
Neseb-i Âli Ebî Tâlib’de Cemaleddin Ah-
med bin Atabetü’l-Horasânî sânî Zeyd bin 
Hasan bin Ali bin Ebî Talib Radiya’llâhu an-
hum şeceresini şöyle tafsîl ve tesbît idiyor.

Sülâle-i Hüsnîye’nin medâr-ı fahri olan 
Ebu’l-Kâsım Muhammed bin el-Kâsım bin 
el-Hasan bin Zeyd bin el-Hasan bin Ali bin 
Ebî Tâlib el-Ulvî el-Bathânî oğulları Kasım, 
İbrahim, Musa, İsa, Harun, Ali, Abdurrah-
mandır. Bunlardan Musa bin Muhammed 

bin El-Kâsım’ın oğulları da Hasan, İbrahim 

Muhammed, Hamza Zeyd, Ali, Yahya, Hü-

seyin Ahmed. 

Görülüyor ki bunların içinde Musa bin 

Muhammed’in Süleyman adlı bir oğlu yok-

tur. Ebu’l-Kâsım Muhammed bin el-Kâsım 

el-Bathânî sülâlesinde ‘Ahmed bin Davud 

bin Ali bin İsa bin Ebu’l-Kâsım Muhammed’ 

vardır. Kezâlik ‘Ebu’l-fazl Ahmed bin Mu-

hammed bin El-Hüseyin bin Davud bin Ali 

bin İsa Ebu’l-Kâsm Muhammed el-Fâkih el-

Hânefî en-Nisâbûrî’ de vardır. 

Lâkin ‘eş-Şeyh Ahmed bin İsa bin Da-

vud bin Süleyman bin Mûsâ bin Ebu’l-Kâsım 

Muhammed’ yokdur. Binâen aleyh Hazret-i 

Pîr-i Hamza Nigârî Efendi benim tetebbuât 

ve tetkîkâtıma nazaran 1086’da Alamud 

Kal’ası’nda mahbûsen vefât iden eş-Şeyh es-

Seyyid İbrahim bin es-Seyyid Ali el-Hasanî 

el-Berküşadî kerîme-zâdesi ahfâdındandır.2 

Doğrusunu Allah bilir.

Karabağ dâhilinde Berküşâd 

Kasabası’nda 1224’de doğdu. Karakaş 

Köyü’nde sâkin Dehneli Abdullah Şikestî 

Efendi’den tahsîl-i ‘ulûm itdiği esnâda ba’zı 

hubâne dildâne olub tanzîm-i eş’âra başla-

dı.

Sonra Şirvânî Hâcı İsmail Efendi’nin 

dersine mülâzemât itdi.3 1243’de müşârün-

2 Görüldüğü üzere Hüseyin Hüsameddin, Mir 
Hamza’nın soyu hakkında derin bir araştırma yap-
mıştır (M. H.).

3 Mir Hamza Nigârî, diğer kaynaklarda belirtildiği 
üzere Anadolu’ya geçip İsmail Şirvânî’ye Sivas’ta mü-
rid olmuştur. Son devir kaynakları ile Hüsameddin 
Hüseyin’in bu bilgileri çelişmektedir (M. H.).
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ileyhle birlikde Şirvân’dan kalkub Amasya’ya 
geldi. İki yıl kadar Amasya’da Fâtıma Hatun 
Medrese’sinde ikâmet ve müşârün-ileyhden 
tahsîl-i ‘ulûma bezl-i makderet itdi. 

1245’de ‘âzim-i Hicâz olub döndü ve 
1247’de üstâdıyla berâber Sivas’a rıhlet 
itdi. Orada bir tarafdan ikmâl-i tahsîl ve di-
ğer tarafdan tekmîl-i sülûk iderek 1256’da 
üstâdıyla berâber yine Amasya’ya döndü ve 
usûlen ahz-ı icâzet ve hilâfet iderek 1257’de 
Berküşâd’a gitdi. 

Orada neşr-i ‘ulûm ve irşâd-ı halk ile 
iştigâl iderek Dağıstan halkı kendisine biât 
ve tarîkine intisâb ve her emrine icâbet ide-
rek büyük bir şöhret kazandı. Şeyh Şâmil 
Efendi’nin meslek-i mücâhidânesini ihyâya 
azm itdiği Rus İmparatorluğu tarafından 
zann idildi.4 

Bundan dolayı Rusların tazyîkâtı artub 
kendisini bîzâr itdiğinden 1271’de sânîyen 
Şirvân’dan çıkub İran’a girdi. Buradan Van 
tarîkiyle Erzincan’a geldi. Burada Dördün-
cü Ordu Müşîri Çırpanlı Abdulkerîm Nâdir 
Paşa kendisine fevka’lâde hürmet idüb beş 
yüz guruş maâş tahsîsine karar verdi. 

1272’de Erzurum’a gidüb üç yıl kadar 

orada ikâmet ve 1275’de İstanbul’a gidüb 

bir kaç mâh sonra ikinci defa Amasya’ya 

hicret ve Serrâc-hâne Câmi’i yakınında ku-

rulu medresede ikâmet itdi. 1276’da Sivas’a 

ve kırk sekiz gün sonra da Erzurum’a gitdi.

4 Ruslar, onun faaliyetlerini İmam Şamil’in cihadına 
benzetmiş ve onu her türlü sıkıntıya maruz kılmışlar-
dır (M.H.).

Burada cüz’î müddet ikâmeti esnâsında 
gayret-i mürîdânının uyandırdığı bir arbe-
deye hiddet iderek Bayburd’a gidüb iki yıl 
burada oturdu.5 1258’de tekrâr Erzurum’a 
avdet idüb biriken maâşını aldıkdan sonra 
1280’de Karabağ’a gitdi. 

Orada bırakdığı evlâd ü iyâlini alub 
Şirvân’dan katî bir sûretde alâkasını keserek 
çıkdı. 1281 senesi başlarında üçüncü defa 
Amasya’ya hicret ve Yakutiye Mahallesi’nde 
bir müddet ikâmet itdi. 

Bu müddet zarfında Amasya’nın ‘ulemâ 
ve erkân-ı sohbet-i şerîfesinden istifâde 
itmek üzere kendisini ziyâret ve talebe-i 
‘ulûmda halka-ı tedrîsine müsâberet ide-
rek ‘umûmun hürmet-i mahsûsasını kazan-
dı. Çünki meşâhîr-i fuzalâdan ve sâdât-ı 
‘ulemâdan olduğu anlaşıldı. Maâşını da 
Amasya’ya nakl itdirdi. 

1288 senesi şa’bânında Amasya’ya gön-
derilen üstâdı ve şeyhî Şirvânî Hâcı İsmail 
Efendi’nin oğlu Mehmed Rüşdü Paşa ken-
disine Pirinçci Mahallesi’nde Dâru’l-Hadîs-
Osman Çelebî civârında mu’azzam bir ko-
nak yapdırub oraya nakl itdi. 

Bu esnâda Ali-Muâviye meselesi 
meydâna çıkdı.

1289 senesi sonunda Mehmed Rüşdü 
Paşa İstanbul’a gidüb 1190 saferinde sadr-ı 

a’zam olunca şu fâidesiz mesele şiddetlene-

5 Müridlerinin taşkınlıklarını her zaman reddeden 
Mir Hamza, hayatı boyunca bir hicretin içinde olmuş 
ve hicret yolu ile taşkınlıklara engel olmayı başarmış-
tır; çünkü o, asıl düşman olarak cehalet, Rus ve Erme-
ni işgalini görmüştür (M.H.).
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rek ‘ulemâ ve erkân kendisinden soğudu. 
Bunlar kendisine ve mürîdânına Şiâ-ı Ale-
viyye nazarıyla bakdı. Halk arasında büyük 
bir tefrîka hâsıl oldu. 

Çünki Muâviye ve tarafdârı olan Cemel 
ve Sıffîn ricâli alenen tekfîr ve telîn edili-
yordu. ‘Ulemâ, tabîi buna mukâbele iderek 
Ehl-i Sünnet mezhebini müdâfaa itmekde 
idi. Her iki tarafda pek müfritâne hareket 
iderek halkın galeyân-ı efkârı artıyordu.

1291’de ikâmetgâhı konakda ba’zı hâlât-ı 
fevkalade zuhûr iderek kendisini bî-huzûr 
itmek idi. Bu mu’azzam konak gecelerde 
bilinmeyen kişiler tarafından taşlanub, gün-
düzler de hâne eşyâsı sandıklar derûnunda 
mahfûz olan emtia ve libâsı yanmakda idi. 
Bunları yapanlar bir türlü anlaşılamıyordu.

Binâen aleyh mezkûr konakdan çıkub 
Gümüşlü-zâde Mahallesi’nde bir kirâ-hâneye 
taşındı. Burada da ayn-ı hâle marûz kaldı-
ğından 1292’de Merzifon’a gitdi. Orada altı 
ay oturdu. 1294 senesi evâ’ilinde Amasya’ya 
gelüb Eski Kethüdâ Mahallesi’nde Şirvânî-
zâde Kazasker Ahmed Hulûsî Efendi’nin 
konağında ikâmet itdi. 1297’de mahkeme-i 
şeriyye kâtibi ve şeyhinin dâmâdı olan 
Hâcı İsa Efendi hânesinin vekîl-i harcı olan 
Şirvânî Hâfız Zekeriyya Efendi’nin öldü-
rülmesi ve mürîdânından kâtil Rüstem’in 
kendi konağında hazır edilen ata binüb firâr 
ideceği esnâda yakalanması yüzünden yine 
Merzifon’a gitdi. 

Orada bir yıl kadar kalub 1298’de 
Amasya’ya avdet ve bir kaç mâh Deve-hâne 
Mahallesi’nde Payaslı-zâde el-Hâcc Hak-

kı Efendi’nin hânesinde ikâmet idüb son-

ra Çeri-başı Mahallesi’nde Sultân Bayezîd 
İmâmı Mecdî-zâde Hâfız Mehmed Şerîf 
Efendi’nin hânesine taşındı. Bize komşu gel-
di. Çeri-başı Câmi-i şerîfi’nde zikrine devâm 
itdi. 

1301 senesi başında rakibi olan Hâcı 
İsa Efendi, kayın pederi olan Şirvânî Hâcı 
İsmail Efendi’nin Türbesi câmi’inde yatsu 
nâmâzını eda ettikten sonra eşiyle birlikte 
türbeden çıkub civârındaki köşke giderken 
bir şahs-ı mechûl tarafından katl kasdıyla 
atılan kurşun halîlesinin memesine isâbet ve 
cerîhadâr itmiş idi.

Gerek Hâcı İsa Efendi ve gerek halilesi-
nin birâderi es-Seyyid Ahmed Hulûsî Efendi 
bu sû-i kasdi Mir Hamza’dan bilüb kurşunu 
atan da mürîdânından olduğunu sezmişler-
di. Bunun üzerine tahkikatlar başladı. Telg-
raflar her tarafa işledi.

Nihâyet Nigârî’nin Rusya’dan silahlar 
getirttiği, etrafta meskûn alevîleri birlikte 
hareket etmeye da’vet için tezkereler yaz-
dırub gönderdiği, bu tezkerelerden haylisi 
kendi mührüyle mühürlü olarak tutulduğu, 
ceddi Mîr Haydar Şirvânî da’vâsıyla ayak-
lanacağı davâları birer netîce hâlinde Sultân 

Abdulhamid Hân’a bâ-telgraf arz idildi.6

6 Mir Hamza bu iddiaların hiçbirinden kesin olarak 
suçlu bulunmamıştır. Fitne denilen hadise her devir-
de kendi kendine alevlenmektedir. Temelde İsmail 
Şirvanî’nin damadı olan İsa Efendi’nin Mir Hamza’ya 
olan bir kırgınlığı bu kadar hadisenin çıkış nedenidir. 
Mir Hamza’nın belki de “durumdan vazife çıkaran” 
müridleri, şeyhlerine rağmen hareket ederek bu sıkın-
tılara sebep olmuşlardır. Mir Hamza, Erzurum’da ol-
duğu gibi yine hicretle meseleyi çözmüştür. Yalnız bu 
defa çok yaşlıdır, yaklaşık seksen yaşındadır (M.H.).
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Bu isnâdât üzerine Amasya’dan kal-
kıb Merzifon’a gitdi. 1301 senesi cümâd el-
ûlâsının ortalarında kendisine hürmetkâr 
olan Mutasarrıf Mehmed Reşad Beg ’in az-
liyle Çeri-başı Hamdi Necib Paşa Amasya 
mutasarrıfı olub derhâl geldi. Cümâd el-
âhiresinde şifreli gelen emr-i telgrafi üzerine 
Merzifon’dan kaldırılub Samsun’a ve bura-
dan İstanbul’a gitdi.

İstanbul’a vusûlünde kendisini vapur-
da istikbâl iden mürîdânından ve telgraf 
me’mûrlarından Erzurumlu Mehmed İz-
zet Efendi’nin Fâtih civârında Sarı Güzel 
Mahallesi’nde bulunan hânesine müsâfir 
oldu. Kurenâ-yı Padişâhîden Şirvânî Meh-
med Emin Beg ve Maârif’de encümen teftîş 
ve muâyene reîsi akrabâsından Ahmed 
Hamdi Efendi ma’rifetleriyle dîvânı bastı-
rıldı. 

Ba’dehû Şeyhü’l-İslâm Uryânî-zâde 
Ahmed Es’ad Efendi’nin huzûruna çıka-
rıldı. Muaviye ve emsâlinin t’an ü teşnî’ne 
mecbûriyet hâsıl olduğu kendisinden sorul-
du. ‘Ceddimin aleyhine kıyâm iden adamla-
ra buğz ü la’net itmek bana âid bir vazîfe-i 
nübüvvetdir. Bu husûsda halkın bana 
mutâba’at itmesi doğru değildir.’ cevâbını 
virdi.7 

7 İstanbul’da yaptığı görüşmelerde bir yanlış anlaşıl-
ma ile Padişahın mabeyn kâtibi Şeyh İsmail Şirvanî’yi 
oğlu Şirvanî-zâde Mehmed Rüşdü ile karıştırır ve “O 
da iyi adam değildi, devlete zarar verdi.” der. Eski sad-
razam Rüştü Paşa’nın rakibi olduğu açıkça belli olan 
bu adamın bu sözüne Mir Hamza çok fena sinirlenmiş 
ve toplantıyı terk etmiştir. Şeyhinin ismine bile haka-
reti kabullenmeyen bir kişinin, şeyhinin kızına silah 
sıkılmasına razı olması düşünülemez. O sebepten İsâ 
Efendi’nin eşi olan İsmail Şirvanî’nin kızının yaralan-
ması her halde en çok Mir Hamza’yı üzmüştür (M.H.).

Taraf-ı meşîhatpenâhî’den bu cevâbı 

Pâdişâha arz idilmesi üzerine 1302 senesi 

muharreminde Harput’a gönderildi. Orada 

iki yıl ikâmet idüb 1304 senesi muharremi-

nin üçüncü pazartesi günü ikindi vaktinde 

ircâ-yı emr-i celîline icâbet ve dâr-ı bekaya 

göçtü.

İrtihâli ve cenâzesinin Amasya’ya nak-

li hakkındaki vasiyyeti Mamûratü’l-Azîz 

(Elazığ) valisi Sultân Abdulhamid Hân’a 

arz ü yakarış ve kurenâdan Mehmed Emin 

Beg vasıtasıyla nakline tahsîl-i fermân idil-

diğinden cenâzesi tahnît idilerek muharre-

min on dördüncü cumartesi günü tam öğle 

vaktinde Amasya’ya gelüb Bayezîd Paşa 

Mahallesi’nde hazır idilen hânede defn idil-

di.

Mîr-i müşârün-ileyh gâyet fâzıl ‘ulûm-ı 

akliyye ve dîniyyede muhakkik, kâmil 

elsine-i selâsede şâir, ‘ilm-i tasavvufda mü-

tebahhir gâyet müşekkil, uzunca boylu, 

kalın vucûdlu, esmer benizli, saç ve sakalı 

kumral, endâmı gâyet mütenâsib, muhibb, 

nazarı cazibedâr, vakûr, sükûtu gâlib, ezâ-

yı ihvâna nâ-mütehammil, hicvi şedîd, 

hanefîü’l-mezheb, halidîü’t-tarika, musallî, 

âşık-meşreb, vecd-i seri, bir zât idi.8

8 Mir Hamza’nın menakıbında cenazesi ilginç bir ke-
ramet olarak anlatılır: Harput’tan Amasya’ya sekiz 
günde gelen cenaze, Allah’ın hikmeti olarak kokma-
mıştır. Bu konuda ölmeden önce Harput valisine rica-
da bulunan Mir Hamza’ya vali de bu sürede naşının 
kokacağını ima edince şeyh şöyle demiştir: “Seksen 
yıldır Allah diyen bu vücut sekiz günde kokacaksa 
atın onu bir dereye kurtlar kuşlar yesin.”
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İlk olarak Ali Paşa-zâde kızı Şâhlık Ha-

nım ile evlendi. Bunun vefâtında hemşire-

si Zeyneb Hânım ve bir sene sonra Emine 

Hânım ve Erzurum’da Zeliha Hânım ve 

Amasya’da kemer-başı Mustafa Efendi’nin 

kerîmesi Lütfiye Hânım ile evlendi. Son üçü 

vefâtına kadar taht-ı nikâhında ber-hayât 

idiler.

Ancak Berküşâd’ın güzel hanımların-

dan Nigâr Hânım’ın aşkıyla yandığından 

‘Nigârî’ mahlasını kabûl itmiş idi. Şâyân-ı 

dikkatdir ki Nigâr Hânım’ı isteseydi her 

hâlde diriğ idilmezdi. Bununla berâber 

akrâbasından Seyyid Ahmed Efendi tezvîc 

itdi. Onun şehâdetine kadar taht-ı nikâhında 

kaldı.

Emine Hânım’dan Siraceddin İsmail 

Efendi ile Hüsna Hânım nâmında bir oğlu 

ve bir de kızı doğdu. Zeliha Hânım’dan 

Şemseddin Mehmed Efendi nâmında bir 

daha oğlu ve Lütfiye Hânım’dan Hayrün-

nisa, Beşeri adlı iki kızı oldu. Fakat cümle-

si de kendisinden evvel vefât itdi. Evlatsız 

dünyâdan gitdi. 

Çeri-başı Câmi’i şerîfi’nde zikr ve tesbîhe 

şöyle başlardı: İbtidâ bütün mürîdân bir hal-

ka teşkîl idüb ayakda durur. Yalnız mihrâbın 

önünde iki adam sığacak kadar yer bırakı-

lırdı. Buraya Şeyh Efendi gelir başından fes 

ve sarığını çıkarır, bir külâh-ı Nakşibendî 

giyerdi. Bundan sonra sağdan başlayub her 

mürîdin sağ ayağının ucuna basar kulağı-

na bir şeyler okur ve üflerdi. Mürîd üfledi-

ği anda âdeta bir tulum gibi kabarub şişer, 

vecde gelür haykırırdı. Bu amelîye solda bi-

ter, bundan sonra kendisi elinde uzunca bir 

tesbîh ile halkayı devr iderek beyitler okur, 

bazen de yanık yanık ağlar, Allâh diyerek 

gözyaşları dökerdi.

Mürîdânın her biri kuşların ve 

hayvânâtın terennümâtını âdeta taklîd iden 

seslerle haykırırlardı. İçlerinde bayılup dü-

şenleri olurdu. Bu tertîb üzere cereyân iden 

ezkâr ve tesbîhât iki saât kadar devâm ider, 

zikrin hitâmında Şeyh Efendi giderken dü-

şenlerin göğüslerine basar, bayılanlar ayu-

lub kalkardı.

Şâyân-ı dikkatdir ki kendi Şeyh-zâdesi 

es-Seyyid Ahmed Hulûsî Efendi şeyhinin 

dâmâdı ve kendi Şerik-i dersi Hâcı İsa Efen-

di, diğer şerik-i dersi olan Şirvânî Hâcı Mus-

tafa Efendi ile araları açıkdı. Bunlar kimseye 

la’net itmezler Ashâb-ı Rasûlullah’a hürmet 

iderlerdi.

Bunların Şeyh Efendi hakkındaki 

isnâdât-ı mahûdeye gelince köylerdeki 

şiâîlere gönderildiği söylenen tezkîreler 

herhalde efsâneden ibâretdir Silah idhâline 

hâcet yokdu. Çünki Devr-i Hamidî’de 

Çerkeslerle Şirvânîler zâten müstesnâ bir 

sûretde müsellâh gezerlerdi. 

Mürîdânın ‘ba’zı taşkınlıkları silahlar 

işler kamalar parıldarsa Şeyh Efendi’nin 

kerâmetlerini tasdîk idersiniz’ diye alenen 

sözleri herhâlde boş değildi.

Hattâ Merzifon’dan kaldırılub Samsun’a 

giderken araba içinde yazdığı ve dîvânının 

başında basdırdığı şu beyitleri Şeyh 
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Efendi’nin yakında cereyan iden ümid ve 

hareketlere âdetâ bir tercümân olmaktadır.

Çıkmadı sâhib-i da’vâ ne ‘aceb 

Açmadı bayrak bâlâ ne ‘aceb

Çıkdı çün fırka-i deccâl velî

Çıkmadı Mehdî Mesîhâ ne ‘aceb

Atdı ateşlere Nemrûd bizi 

Gelmedi bir Halîl-âsâ ne ‘aceb

İrdi Fir’avn bizim dâdımıza 

İrmedi bir yed-i beyzâ ne ‘aceb

Dîvler aldı bütün etrâfımızı 

Kılmadı bir isr-i esmâ ne ‘aceb 

Olmadı millet-i İslâm kümek9 

İrmedi bir meded âyâ ne ‘aceb

Olmadu dîn-i mübîn nakdi revâc 

Kalmadı revnak-ı garrâ ne ‘aceb 

Bulmadık bir zafer âyâ ne içün 

İrmedi nusret-i Mevlâ ne ‘aceb

Ey Nigârî kadir-i mîrim içün 

Tevbe kıl söyleme hâşâ ne ‘aceb

9 Kümek: Yardım ve muâvenet ve iâne demektir.

Hazret-i Mîr Hamza Nigârî Efendi 

cedd-i ûlâsı olan emirü’l-mü’minîn Aliyyil-

Murtezâ Efendimiz Hazretleri’ne karşı isyân 

bayrağını kaldıran Muâviye bin Ebî Süfyân, 

Amr ibnü’l-Âs, Mervân bin el-hakem ve 

emsâline, Cemel ve Sıffîn ashâbına lânet 

iderdi. Emâret ve saltanat dâiyyesiyle kıyâm 

iden bu zevâtın efâl ve harekâtı uğrun-

da binlerce ehl-i îmân ve ihvân-ı dîn şehîd 

ve maktûl olmuşlardı. Bu şehîdler içinde 

Hazret-i Ali ile oğulları olan sıbt-ı Nebevî 

Hasan ve Hüseyin Radiyallâhu anhumâ 

hazreti de vardı.

Cenâb-ı Muâviye ve Mervân ile evlâd 

ve ensâbı tâm altmış yıl minberlerde Ali 

melâ’ü’n-nâs Hazret-i Ali’ye la’net itmişler. 

Evlâd-ı kirâmına pek fecî işkenceleri revâ 

görmüşlerdi. Bunlardan işkenceler içinde 

şehîd olanlar da çokdu.

Sohbet-i Nebevî’ye hürmetine onla-

rın efâl ve seyyiâtını ictihâda haml iderek 

hoş görenler, bunları sevmeyen, sevme-

diklerini de uğrunda kimsenin burnı bile 

kanamayan, yalnız la’netle anlatan evlâd-ı 

Âli’yi muhabbet-i nebevîyye hürmetine hoş 

görmelidirler.10 

La’net hadd-i zâtında kötü bir şeydir. 

Dînen ve ahlâken yanlış bir hareketdir. 

Hassaten ehl-i îmân ve Ashâb-ı Rasûlullâh 

oldukları ‘ulemâ-yı ehl-i sünnet nezdinde 

muhakkak ve müttefik olan zevât aleyhinde 

10 Hüseyin Hüsameddin Efendi de yazısında en can 
alıcı nokta olarak bunu görmektedir: “kimsenin burnı 
bile kanamayan, yalnız la’netle anlatan evlâd-ı Âli’yi 
muhabbet-i nebevîyye hürmetine hoş görmelidirler”
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şetm ü la’net mugayyir-i emr-i Rasûlullâh 

olarak daha fenâ bir hasletdir. Ahlâk-ı 

Muhammediyye’yi bundan uzak tutmak da 

birer vecîbe-i zimmetdir. 

Fakat bu luzûmu idrâk itmeyerek şetm 

ü la’net idenlere karşı şetm ü la’net de bir 

mukâbeledir. Bu mukâbeleyi hoş görme-

yenler zulme rıza zulümdür diyerek ilk defa 

şetm ü la’net idenleri de hoş görmemelidir-

ler.

Şeyh Efendi ve mürîdânı bu mukâbele-i 

lafziyyeyi müfritâne bir sûretde ileri götürüb 

ahlâk-ı umûmiyyeyi tehdîde kadar vardılar. 

Tabiî ‘ulemâ fırkası da ahlâk-ı umûmiyeye 

fenâlıkdan siyânet kasdıyla müdâfaayı 

müfritâne ileri götürüb taassuba kadar git-

diler.

Hazret-i Mîr Hamza Nigârî Efendi 

‘ilm-i tasavvufda yegâne-i asr idi. Bununla 

berâber sufiyane kendinden geçmeleri de 

vardı. Sufiyane övünmeleri şu beyitleri gö-

rülmektedir:

‘Aşkda bî-misîlim vâhid bî-tâyım men

Bana mânend bulunmaz kime hem 

tâyım men

Vahdete sığmaz Ene’l-Hakk sözünü 

söylemezem 

Rabbi ereni demezem matlab-ı mû 

sapım men

Şiir ve edebiyyâtda kendisine hâss bir 

mesleki, bir tavr-ı âşıkânesi vardı. Parmak 

hesâbıyla da metîn şiirler söylerdi. Bu türlü 

eşârından şu beyitleri pek hazîndir.

Ne mededdir nigâr nigâr dimekden 

Kalmayubdur cânda ihtiyâr yeri

 

Kanlar udup bağrım başın yemekden

Hasta gönlüm olmuş âh ü zâr yeri 

Dîvânında güzel na’t-ı şerîfler, âlî gazel-

ler, yanık ve derûnî elemleri terennüm iden 

kıt’alar vardır. 

Felek ser-geşte-i zülf-i mutarrâ-yı 

Muhammeddir

Kamer hûrsîd-i Mecnûndur ü Leylâ-yı 

Muhammeddir

Bunlar ve emsâli ebyât-ı latîfesi ken-

disine hâss bir vâdî-i edebî numunelerdir 

ki lafızlarında birer zerâfet, mânâlarında 

birer güzellik, cezbe vardır. Kavâid-i 

lisânîyyemize uymayan terkîbler, izâfetler 

samîmî aşkla terennümâtını ifâde iden şey-

ler olduğu münâsebetle kabahat sayılmaz. 

Hazretin dîvân-ı eşârı mürîdânı tarafın-

dan Kur’ân-ı Kerîm kadar kudsî bir kitâb sa-

yılır. Başlarda gezdirilirdi.

Parmak hesâbıyla yazılmış eşârı 

terennümât ve teganniyât-ı mahsûse ile oku-

nur. Vecd ü şevk içinde cûş u hurûş idilirdi. 
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Hazret bunu şöyle ifade idiyor:

Vahy-i ilâhîdir ehl-i Hak bilür 

Atâ-yı ta’bımı sünûhâtımı 

Table-i müşg tek erbâb-ı safâ 

Gezdürür başında hayâlâtımı 

Hülâsa Hazreti Mîr Hamza Nigârî 

şâyân-ı hürmet bir simâ-yı mübârekdir. Ken-

disine hâss bir meslek-i tasavvuf sâhibi olan 

fazıl meşâyîhdendir. Bu meslek erbâbına 

Hamzavî dindi. Saltanatı uğrunda her türlü 

fenâlığa irtikâb idecek bir yaradılışda olan 

Muâviye ve Mervân’a fedâ idilecek kimse-

lerden değildir. Ve’s-selâm” (Hüsameddin 

Hüseyin, 1327: 270-297)

Hüsameddin Hüseyin’in verdiği bu 

bilgiler eski yazıdan yeni yazıya tarafımız-

dan az da olsa sadeleştileştirilerek çevril-

miş ve insicamı kaybolmaması için aynen 

alınmıştır.11

Mir Hamza hakkında geniş bir biyografi 

çalışması yapan Ahmet Özkılınç onun haya-

tının özellikle Azerbaycan safahatını ayrın-

tıları ile gözler önüne sermektedir (Özkılınç, 

2013). 

Ayrıca Hüma-yı Arş adlı Mir Hamza 

Nigârî Menakıp-nâmesinde Fahreddin Ağa-

bali de Mir Hamza ve özellikle Şiî-Sünnî ça-

11 Hüsameddin Hüseyin’in Amasya Tarihi daha önce 
bir çalışmaya tâbi tutulmuş; fakat bu çalışma kitapla-
şamamıştır. Şu anda Amasya Belediyesi tarafından bu 
eser yayıma hazırlanmaktadır.

tışması yıllarında yaşananları anlatması ba-

kımından bu konudaki temel danışma kay-

naklarından birisi olmuştur (Rıhtım, 2015).

Mir Hamza Takipçisi Mir Sedi Ağa’nın 

serancamı ve yine Mir Hamza’nın Azerbay-

can yıllarını anlatan diğer bir eser de Tagiyel 

Cihangir tarafından yazılmış ve yayımlan-

mıştır (Cihangir, 2001).

Takipçisi Şair Sebâtî 

Mir Hamza’yı anlamak için onun yetiş-

tirdiği ünlü Amasyalı şair Sebatî’nin onunla 

olan ilgisini dile getirmek yaralı olacaktır. 

Çünkü şöyle bir iddia vardır: “Mir Hamza 

Şiîliği övmekte ve bunu telkin etmektedir.” 

İşte bu bağlamda yetiştirdiği Sebatî adlı şa-

irin şiirlerinin incelenmesi çok önemlidir. 

Gerçekten de tüm divanı incelendiğinde 

Sebatî’nin Mir Hamza gibi Mervan, Yezid 

veya Muaviye için aleyhte şiir yazmadığı 

görülecektir. Bu da gösterir ki bu konuda 

Mir Hamza şu fikrinin sonuna kadar savu-

nucusu olmuştur: “Muaviye sülalesi benim 

ceddim olan Hz. Hüseyin’e düşmandır, be-

nim de onlar aleyhinde konuşmam haktır; 

ancak başkalarının bana uyması imanî bir 

zorunluluk değildir.” İşte aşağıda Mir Ham-

za ile Sebatî yakınlığını anlatan kısımda gö-

rülecektir ki tam bir Mir Hamza âşığı olan 

Sebatî, Hz. Hüseyin hakkında güzel şiirler 

kaleme almış; ancak onun telkini ile şiirin-

de Yezit, Mervan veya Muaviye aleyhtarlığı 

yapmamıştır. Bu yolda kendinde hak gören 

Mir Hamza ise makalemizin sonunda veri-

len şiirlerde de görüleceği gibi oldukça sert 

bir üslup kullanmıştır. 
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Sebatî, Amasya’da Yukarı Türbe adı ile 

tanınan İsmail Şirvanî Türbesi’nde medfun 

şahsiyetlerden birisidir. Onun bir İsmail 

Şirvanî türbedarı olarak son bulan hayatı, 

Mir Hamza Nigârî ile olan şiir kardeşliği, 

tarih manzumeleri yazmadaki ustalığı ince-

lenmeye muhtaç konulardandır. 

Sebatî hakkında Nagehan Koç’un 

(2006) Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü’nde yapılmış bir çalışması mev-

cuttur. Bu çalışmada şair hakkında pek faz-

la bilgi elde edilememiştir. Yakın zamanda 

yayınlanan Mir-zâde Mustafa Fahreddin 

Ağabali’nin Hüma-yı Arş-Karabağlı Şeyh 

Mir Hamza Nigârî’nin Menâkıp-nâmesi 

(Rıhtım, 2015) adlı eserle, Mir Hamza Nigârî 

Sempozyumları’yla (Halili, 2013) Hüseyin 

Hüsameddin’in Amasya Tarihi’nin incelen-

mesi ile şair hakkında yeni bilgilere ulaşıl-

mıştır. 

Ağabali, Sebatî’nin hayatı hakkında şu 

bilgileri vermektedir: “Şeki kazasının Kurt-

kaşın kentinde doğmuş ve ailesi ile beraber 

Erzurum’a hicret etmiştir. Erzurum’da bir-

kaç yıl kaldıktan sonra Azerbaycan muhacir-

lerinin en sık yaşadığı Amasya’ya gelmiştir. 

Fıtrî istidadı sayesinde kendisini göstermiş 

olan bu zat orta boya yakın, dolgun denebi-

lecek bir vücuda sahip idi. Ak ve sık sakal-

lı, gözleri büyük, kaşları gözlerinin üzerine 

kadar dökülmüş ve kalın, başı büyük, şuh 

meşrep, latife sever, güler yüzlü, açık sima-

lı bir zat idi. Sebatî her zaman güler yüzlü 

olup tebessüm ederdi. Onu yüzünü hiç kim-

seye ekşittiği görülmemiştir. En müteessir 

olduğu zamanda bile ‘hay külhanî’ sözün-

den başka bir söz sarf etmediğini bizzat mü-

şahede ettim” (Rıhtım, 2005: 155). 

Fahreddin Ağabali, Sebatî’nin Hazret-i 

Pir’in hatırını kırdığını ve bu kırgınlık üzeri-

ne Pir’in ona: “Seni bu bâbda rüsvâ-yı cihân 

ederdim/ Lakin imdi seni İlhamî’ye kurban 

etdim” dediğini yazar (Rıhtım, 2005: 156). 

Bu kırgınlık hadisesini nakletmeyen Ağa-

bali, İlhamî’nin dindar, hoş sohbet, meclis-

lerin aranan ismi olan bir zat olduğunu ve 

Sebatî’nin büyük kardeşi olduğunu belirtir. 

Demek ki Mir Hamza bu zatı çok sevmekte-

dir ve onun yüzü suyu hürmetine Sebatî’yi 

yaptığı hatadan dolayı affetmiştir. Sebatî de 

bu hatasından dolayı özür dilemiştir. 

Otuz yılı aşkın süre İsmail Şirvanî türbe-

sinde imamlık yapan Sebatî, kabrini İsmail 

Şirvanî’nin türbesinin giriş kapısının on-on 

beş metre önüne kazdırmış ve öldüğünde 

buraya gömülmek istediğini söylemiştir. 

“Mezarı kazılırken evin penceresinden 

seyr etmekte idi. Garip tesadüftür ki o has-

talıktan şifa bulamayıp vefat etmiş ve sağ-

lığında kazdırdığı mezarında ebedî uykuya 

dalmıştır. Vefatı 1320 (1902-3) yılına tesadüf 

eder” (Rıhtım, 2005: 156).

Sebatî, şeyhi olan Mir Hamza Nigârî’ye 

ve onun erken yaşta ölen oğlu Siraceddin’e 

tarih manzumesi şeklinde birer mersiye 

yazmıştır.
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Mir Hamza için yazdığı ebcedli tarih 

manzumesi şudur:

İrtiḥâl itdi diriġâ ‘ârif-i bi-llahımız

Ey göñül min ba‘d çıksun göklere dek âhımız

Ey diriġâ ḥasretâ vü ifriḳat kim nâgehân

Gitdi emr-i irci‘ ile mürşid-i âgâhımız

Şems-i burc-ı evliyâ vü şem‘-i bezm-i ‘âşıḳân

Vaḳıf-ı esrâr-ı Ḥaḳḳ ol pîr Ḥamza şâhımız

Aẖter-i baẖtım n’ola düşse zemîne ba‘de-zîn

Âsümân-ı ‘aşḳdan çün kim ṭoldı mâhımız

Ser-nigûn ẖalḳ olmuşuñ ey sırça-saḳf-ı vâzgün

Kim yazılsun cevfüñe her dem bizim eyvâhımız

Ba‘de haẕâ ey Ŝebâti âyet-i ṣabrı oḳu

Tâ hidâyetler ḳılub tevfîḳ vire Allahımız

Hâtif-i ġaybî götürdi söyledim târiẖini

Gitdi ẖayfâ dil cihândan mürşîd-i âgâhımız

Sene 1303” (Koç, 2006: 229) 

Bu beyitte ikinci dizenin tüm harfleri 

toplandığında 1303 tarihi bulunur ki bu ta-

rih Mir Hamza’nın ölüm tarihidir.

Mir Hamza’nın biricik oğlu Siraceddîn 

için yazdığı tarih manzumesi ise şudur:

Âh kim söndi sirâc-ı bezm-i irfân ey dirîġ

Ḳaldılar ehl-i muḥabbet sîne sûzân ey dirîġ

Geldi emr-i irca‘ çün gitdi ol peyk-i vefâ

Tâbi‘-i hikmet-i meşiyyet emr ü fermân ey dirîġ

Ḫâne-i ‘işret ẖarâb oldı ḳırıldı şîşeler

Sâḳi-i gül-çehre ḳaldı mest ü ḥayrân ey dirîġ

Düşdi muṭribler elinden târ ü çeng ü ûd ü nây

Mecmâ‘ı yârâna düşdi âh-ı efgân ey dirîġ

Ol żiyâ-ı çeşm kim cân u dil-i ‘uşşâḳ idi

Gitdi ḥayfâ ḳaldı bunlar bî-dil ü cân ey dirîġ

Görmemişken kimseler rûyında âŝâr-ı melâl

Ḥażret-i Seyyid Nigârî ḳıldı efgân ey dirîġ

Ey dil-i mâtem-serâ bir âh çek kim derd-nâk

Düşsüñ iḳlim-i vücûda nâr-ı ḥarmân ey dirîġ

Arzû-yı mevt ider göñlüm ḳanı câm-ı ecel

Kim bu derde yoḳdur andan ġayri dermân ey 

dirîġ

Râhat-ı cân ü dilüñ gitdi Ŝebâtî ba‘de-zin

Cây-ı âsâyiş saña olmaz mı nîrân ey dirîġ

İstedim ṭab‘ı Ŝebâtî’den ânuñ târiẖini

Âh-ı ḥasret çekdi ol ân didi bî-cân ey dirîġ” 

(Koç, 2006: 231)
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Bu beyitte “dedi” ifadesinden sonrası 
“bî-cân ey diriġ” toplandığında 1291 tarihi 
bulunur ki bu tarih Siraceddîn’in ölüm ta-
rihidir.

Sebatî, gazel veya kaside şairi olmak 
yerine, ki kendisinden çok daha başarılı bir 
şeyhe sahipken buna gerek görmemiş olabi-
lir, tarih manzumeleri sahasında ilerlemeyi 
tercih etmiştir. Bunda da şeyhinin şu tarih 
manzumesinin ilham kaynağı olma ihtimali 
yüksektir:

Ey büt yüzüňe baḳdım ġamzeň gözüme degdi 

Bildim ki şehîd olam ẖoş geldi baňa fâlum 

(Bilgin, 2003: 287) 

Köprülü Yahya Efendi’nin tahminine 
göre bu beyt (Mir Hamza’nın kendi) vefat 

tarihini göstermektedir. Ebced hesabı ile 

Şehîd olam ẖoş                            

kelimeleri Rumî ayı ile vefat tarihini 
göstermiştir. 

Bu üç kelimeyi bu beyitten seçmeye ge-
lince, anlaşılıyor ki Hazret-i Pir bu ifade ile 
şehit olacağını anlamıştır.” 

Kelimelerin ebced karşılıkları ve sonuç 

şudur:

Şehîd: şın (300)+ he (5)+ ye (10) + dal(4) = 319

Olam: elif (1) + vav (6)+ lam (30)+ elif (1) + 
mim (40) = 78

ẖoş: ẖ (600)+ vav(6) + şın(300) = 906

Toplam: 1303

Bin üç yüz üç tarihinde şehadet maka-

mını kazanacağını ve bu yolla âlî mertebeye 

kavuşacağını keşfen söylemiştir. Daha ilgin-

ci, bu beytin son dizesinin noktalı harfleri 

toplandığında da aynı tarih bulunmaktadır. 

Yani bu beyitte aynı zamanda cevherî tarih 

de gizlidir, şöyle ki:

Bildim (özellikle ye’siz yazılmış); noktalı harf 

be (2) +

şehîd; noktalı harfler şın(300), ye (10)+

ẖoş; noktalı harfler ẖa (600), şın(300) +

geldi; noktalı harf ye(10) +

baňa; noktalı harf be (2)+

falım; noktalı harf fe (80) = 1304

İşte bu mükemmel tarih örneği Sebatî’yi 

etkilemiş olmalıdır. Bu tip iç içe tarih örne-

ği bulmak çok nadirdir. Bu güzel örnek bir 

anlamda Sebatî’ye şeyhinin bir işareti olmuş 

ve kendisini tarih manzumeleri yazmaya 

vakfetmiştir. Amasya’da pek çok yerin kita-

besinde onun imzası vardır

Fahreddin Ağabali, Hüma-yı Arş adlı 

eserinin Sebatî’ye ayırdığı bölümünde bir de 

Mir Hamza’nın İsmial Şirvanî Türbesi’nde 

dua hadisesine yer verir. Bu dua bir anlam-

da Mir Hamza’nın İsmail Şirvanî’den him-

met dilenmesidir. İlginç olanı ise bu himme-

tin yine İsmail Şirvanî’nin oğlu Rüştü Paşa 

için olmasıdır. 

Sebatî, Mir Hamza’nın türbeye geldiğini 

ve şeyhin mezarının yanına girmeden önce 

semaveri yakmasını istediğini, söyler. An-

cak Sebatî iki üç defa közü biten semavere 
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rağmen şeyhin çıkmamasından şüphelenir 

ve Mir Hamza’nın olduğu türbeye girer. Bu-

rada Mir Hamza’yı şeyhi İsmail Şirvanî’nin 

sandukası karşısında terlemiş bir halde 

ayakta dua eder şekilde görür. Hemen dışa-

rı çıkıp beklemeye devam eder. Mir Hamza 

çıkınca “Elhamdülillah, eş-şükrülillah” der. 

Bu da duasının kabul olduğunu hissettiği 

anlamına yorumlanır. Gerçekten de Rüştü 

Paşa bir süre sonra en büyük sıkıntısı olan 

azil işinden kurtulur. 

Sebatî hakkında kısa bir bilgi de Amas-

ya Tarihinde mevcuttur: 

“Sebâtî Mehmed Efendi (Türbeli 

Hâfız). Erzurumlu’dur. Şirvân eyâletinde 

Şeki kazâsı dâhilinde Kutkaş nâhiyesi 

halkından Abdulkerim Efendi bin Hâcı 

Mikâ’il mahdûmudur. Pederi Hâcı Hamza 

Efendi’yle Şirvân’dan kalkub Erzurum’da 

ikâmet itdikleri esnâda 1264’de doğdu” 

(Hüsameddin Hüseyin, 1327: 77-78).

Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde 

aşağıdaki beyitler okunduğunda tarafgirlik-

ten kurtulmuş ve hakkı teslim etmiş olaca-

ğız. Mir Hamza kendi şiirlerinde Süfyânîleri 

en aşağılayıcı sözlerle yererken, onun takip-

çisi olduğu açık olan Sebatî gibi şairler aynı 

katı duruşu sergilememiştir. Yani Mir Ham-

za sözünde durmuş ve bu lanet ifadelerinin 

bir Seyyid olarak kendi tasarrufunda oldu-

ğunu, başkalarının ona uymak zorunluluğu 

olmadığını göstermiştir. Hiç kimseyi bu yol-

da zorlamamıştır. Bu bilgilerle onun net bir 

tavır içinde olduğunu görmekteyiz. 

Onun takipçisi olan pek çok şair ve âlim 

de aynı şekilde davranmıştır. Aksi takdirde 

yine Mir Hamza şu veya bu tarafın adamı 

olarak gösterilmeye ve çatışma alanı imiş 

gibi görülmeye devam edecekti. Oysa o hep 

şu görüşüne döndü durdu:

Allah’ı Muhammed’i ‘âlî seven 

dostânız

Ne Sünnîyiz ne Şiî bir hâlis 

Müslümânız

D. Mir Hamza Divanındaki 

Süfyânîler ile İlgili Beyitler ve 

Açıklamaları

“Cennet ehli ne bilür hâlini Mervânîlerin 

Sen Mu‘âvîleri şeytân-ı cehennemden 

sor” (Bilgin, 2003: 169) 

Cennet ehli olanlar Mervanîlerin halini 

bilemez, sen o Muaviye taraftarlarının hali-

ni cehennemin şeytanlarından sor. 

“Zümre-i Mervânîler ü fırka-i şeytânîler 

Hem-demindir mahşerde ey düşmen-i 

Mevlâyî” (Bilgin, 2003: 448) 

Ey Allah düşmanları, Mervanlar züm-

resi ve şeytanlar fırkası mahşerde arkadaş-

lardır.

“Allâhı Muhammedi âli seven dostânız 

Ne Sünnîyiz ne Şi‘î bir hâlis Müslümânız

Allah’ı ve onun peygamberi kalpten se-

ven dostlarız, ne Sünnîyiz ne Şiî katıksız bir 

Müslümanız.
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Çehâr yârı isteriz zîrâ ki Mustafânın

Dostına dostuz vallâh hasmânına 

hasmânız

Hz. Peygamberin dört halifesini isteriz, 
zira onun dostuna dostuz, vallahi, düşmanı-
na da düşmanız.

Süfyânîlerden bî-had Mervânîlerden bî-

‘ad 

Eyleriz hâşâ zîrâ biz hasm-ı mürtedânız

Haddini bilmez Süfyânlardan, haysiyet-
siz Mervanlardan haşa uzağız; zira biz dini-
ninden dönenlere düşmanız.

Muhammedin âlinin hasmına Allâh 

nefret 

Eyleriz biz de [zîrâ] düşmen-i 

merdûdânız

Hz. Muhammed’in ailesinin düşmanla-
rına Allah’tan nefret vardır; zira biz de bu 
kovulmuşlar zümresinin düşmanıyız. 

Mervânîlerin la‘net hakkı hakkımız 

rahmet 

Zîrâ anlar şeytânî biz tâbi‘-i Kur’ânız

Bizim hakkımız rahmettir, Mervanların 
hakkı lanettir; çünkü onlar şeytana mensup-
tur, biz Ku’ran’a tabiyiz.

Mehîn-i Mustafâdır Süfyânîler anun-çün 

Mürteddir anlar hâlis biz mü’min-i 

hâsânız

Süfyanîler, Hz. Peygamberi küçük gö-
renlerdir; onun için onlar dinden çıkmışlar-

dır, biz has müminleriz.

Tâbi‘-i Süfyânîler dostân-i Mervânîler

Merdûdlardır hüveydâ biz makbûl reh-

nümânız (Bilgin, 2003: 432) 

Süfyan’a tâbi olanlar ve Mervan’a dost 

olanlar açıkça dinden dönmelerdir, biz ise 

makbul ve doğru yolda olanlarız. 

“Mervânîleri isteyen ey ehl-i dalâlet 

Bî-şübhe ki sizler Yezîdî biz ‘Alevîyiz

Ey sapıklık içinde olup Mervanîleri is-

teyenler, şüphesiz ki sizler Yezîd taraftarısı-

nız, biz Hz. Ali taraftarıyız. 

Mervânîleri isteyen ey nesl-i Yezîdî

Biz hâk-i pey-i âl ü hevâdâr-ı velîyiz” 

(Bilgin, 2003: 436) 

Ey Mervanîleri isteyen Yezid taraftarla-

rının nesli, biz Ehl-i Beyt’in ayağının tozu ve 

Hz. Ali’nin hevesli takipçileriyiz. 

“Merd-i mürteddi bilâ-şübhe çü hûrşîd-i 

duhâ 

Eyleyen tarzıye Mervânî mürtedlere

O güneş yüzlülere karşı savaşanlar din-

den çıkmış Mervan yanında olanlar; o zul-

me razı olanlar, şüphesiz dinden çıkmış ki-

şilerdi. 

La‘net olsun ana kim dîn-i mübînden 

geçmiş 

Eyler ol tarzıye Süfyânî mürtedlere

Lanet olsun ona ki açık ve net olarak gel-

miş olan dinden ayrılmıştır ve razı olmuştur 

o Süfyanîlerin yaptıklarına. 
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Râhat erbâb-ı dile yok bu Yezîdîlerden

Eyle ey bâr-ı Hudâ kahr bu Mervânîlere

Gönül erbabında bu Yezidîlerden dola-

yı rahat yoktur; ey Allah’ım sen kahr eyle bu 

Mervanîleri.

Hâricî olduğı ma‘lûm bu da‘vâcilerin 

Âteş-i kahr-ıla la‘n eyle bu Süfyânîlere 

Hâricî oldukları belli olan bu davacıla-

ra, bu Süfyanîlere, kahır dolu ateşinle lanet 

eyle Allah’ım.

Râhat erbâb-ı dile yok bu Yezîdîlerden 

Eyle ey bâr-ı Hudâ kahr bu Mervânîlere” 

(Bilgin, 2003: 436)

Gönül erbabına bu Yezidîlerden dolayı 

rahat yoktur; Ey celal sıfatına sahip Allah’ım 

kahr eyle bu Mervanîleri.

“Vasf-ı hâlin ne diyem cercilerin

Nesl-i Süfyânî gibi kâr-ı yaman” (Bilgin, 

2003: 436)

Çerçilerin, satıcıların hâlini nasıl anlata-

yım; onlar Süfyan nesli gibi yaman bir kâr 

elde etmişlerdir.

“Âl-i Muhammede bugz-ı ‘adâvet

Evlâd-ı Süfyânın şekâvetidir

Hz. Muhammed’in ailesine, ehl-i beyti-

ne düşmanca kin besleme Süfyan evladının 

zilletidir.

Nesl-i Muhammedi sevmek istemek

Hakkın bize başka kerâmetidir

Hz. Muhammed’in neslini sevmek ve 

istemek ise Allah’ın bize başka bir kerame-

tidir.

Sülâle-i tâhireye cân virmek

Mîr Nigârînin siyâdetidir” (Bilgin, 2003: 

172) 

Bu tertemiz sülaleye canını feda etmek, 

Mir Nigârî’nin seyyidliği gereğidir. 

“Emîrem seyyidem şîr ibn-i şîrem âl-i 

Zehrâyam 

Habîb-i âl-i Hâşim düşmen-i evlâd-ı 

Süfyânam” (Bilgin, 2003: 297) 

Emirim, seyyidim,aslan oğlu aslanım, 

Hz. Fatıma’nın ailesindenim; Haşim süla-

lesinin seveni, Süfyan sülalesinin düşmanı-

yım. 

“Cem‘-i ezdâd müyesser degül ey vâ‘iz 

yâ 

At Mu‘âvîleri yâ în ki Muhammedden 

geç

Ey vaiz, bütün muhalifler tesirli değil-

di; ya Muaviye taraftarlarını at ya da Hz. 

Muhammed’den vazgeç. İkisinden birini 

seç.
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Yâ Mu‘âvîlere nefrîn eyle ya‘nî la‘net 

Yâ sana rûz-ı cezâ şefkat-ı Ahmedden geç

Ya Muaviye taraftarlarına nefret ede-

rek lânet et; ya da sana mahşer günü Hz. 

Peygamber’in şefaat etmesinden vazgeç. 

Dilesen cennet eger Âl-i ‘abâya hıdmet 

Eyle yâ leşker-i Şâmı dile cennetden geç” 

(Bilgin, 2003: 435)

Eğer cenneti dilersen Ehl-i Beyt’e hizmet 

et; ya da Şam’ın askerlerini seçip cennetten 

vazgeç.

“Ey Mu‘âvîler ümmeti v’ey düşmen-i 

Muhammedî

Siz küfrânî biz şükrânî siz bir taraf biz bir 

taraf

Ey Muaviye yandaşları ve ey Hz. 

Muhammed’in düşmanları; siz küfr içinde-

siniz, biz şükür; siz bir tarafsınız biz bir ta-

rafız.

Sizler tuğyânî milleti bizler Muhammed 

ümmeti

Siz Mervânî biz Kur’ânî siz bir taraf biz 

bir taraf

Sizler azgınlıklar milletisiniz, bizler Mu-

hammed ümmetiyiz. Siz Mervan taraftarı, 

biz Kur’an; siz bir tarafsınız, biz bir tarafız.

Siz Mervânî cehennemî biz Muhammedî 
cennetî

Siz şeytânî biz Rahmânî siz bir taraf biz 
bir taraf

Siz Mervan yolunda cehennem ehlisi-
niz, biz Hz. Muhammed yolunda cennet eh-
liyiz. Siz şeytana tabisiniz, biz Rahman’a; siz 
bir tarafsınız, biz bir tarafız.

Siz Mu‘âvîler askeri biz Hayderîler 
leşkeri

Siz kahrânî biz lutfânî siz bir taraf biz bir 
taraf

Siz Muaviye’nin askerisiniz, biz Hz. 
Ali’nin ordusuyuz. Siz kahır çekmeye müs-
tehaksınız, biz lutfa; siz bir tarafsınız, biz bir 
tarafız. 

Siz Yezîdî siz pelîdî biz Hüseynî biz 
şehîdî

Siz butlânî biz hakkânî siz bir taraf biz bir 
taraf

Siz Yezid’e mensupsunuz, siz zelil ve 
alçak olana tâbisiniz; biz Hz. Hüseyin’e 
tâbiyiz, biz şehitler yanındayız. Siz batılsı-
nız, biz hak-perest; siz bir tarafsınız, biz bir 
tarafız.

Sizler düşmen-i Mustafâ biz bende-i âl-i 
‘abâ

Siz hasmânî biz rahmânî siz bir taraf biz 
bir taraf

Sizler Hz. Peygamber’in düşmanısınız, 
biz ehl-i beytiz. Siz hak düşmanısınız, biz 
rahmet elçileri; siz bir tarafsınız, biz bir ta-
rafız. 
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Siz kãtil-i âl-i Zehrâ biz mâtem-dâr-ı 

Mustafâ

Siz Şimrânî biz hüznânî siz bir taraf biz 

bir taraf

Siz Hz. Fatıma’nın evlatlarının katilisi-

niz, biz Hz. Peygamber’in kapısında matem 

tutanlarız. Siz Şimran’a mensupsunuz, biz 

hüzünlere; siz bir tarafsınız, biz bir tarafız. 

Siz Haccâcî siz leccâcî biz Kanberî 

Peygamberî

Siz nefsânî biz rûhânî siz bir taraf biz bir 

taraf

Siz Haccâc-ı zalimsiniz, siz inatçısı-

nız; biz Peygamber âşığı, Hz. Ali’nin köle-

si Kanber’iz. Siz nefsine düşgünsünüz, biz 

ruhunu terbiye etmeye çalışanlarız; siz bir 

tarafsınız, biz bir tarafız. 

Siz şeytânî biz rahmânî zıd-ender-zıddız 

el-hâsıl

Siz zulmânî biz nûrânî siz bir taraf biz bir 

taraf” (Bilgin, 2003: 437)

Siz şeytana mensupsunuz, biz Rahman’a; 

sonuç olarak tamamen zıddız. Siz karanlık-

lar içindesiniz, biz nurlar içinde; siz bir ta-

rafsınız, biz bir tarafız.

“La‘net olsun ana kim dîn-i mübînden 

geçmiş 

Eyler ol tarzıye Süfyânî mürtedlere

Lânet olsun ona ki açık ve net hükümleri 

gelen dinden çıkmıştır. O, dinsiz Süfyan ta-

raftarlarına rıza gösterir” (Bilgin, 2003: 436). 

SONUÇ 

Mir Hamza Nigârî, yaşadığı devirde 

etki sahası tüm Anadolu ve Kafkasları aşan 

seyyid bir âlim, mutasavvıf, aksiyon insanı 

ve şairdir. Onun etkisi hakkı eğip bükme-

den söyleyebilmesinde saklıdır. Onu anla-

mak için hayatına ve şiirlerine vakıf olmak 

şarttır. Bu bağlamda göz attığımız divanın-

dan Süfyânîler adını verdiği Hz. Peygamber 

düşmanları için yazılmış şiirleri açıklamış 

olduk. Tekrar etmek gerekir ki o, tarihin bu 

en derin acısını “hak ve haksızlık” çerçeve-

sinde ele almıştır ve asla Sünnîlik-Şiîlik da-

vasına çevirmemiştir. Yukarıda da belirttiği-

miz gibi o, Hz. Peygamberin torunu olarak 

bu ayrımlardan kendisini müstağni kabul 

etmiştir. Divanında en temel felsefesini ak-

settiren şu beyit, şeytanın her türlü bölme 

parçalama oyunlarına rağmen, bir panzehir 

hükmündedir:

Allah’ı Muhammed’i ‘âlî seven dostânız

Ne Sünnîyiz ne Şiî bir hâlis Müslümânız
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ÖZ

Ahi Mahmud Veli, bugün yaygın kul-

lanılan adıyla Keçeci Baba Anadolu’nun 

önemli manevi önderlerinden birisidir. 13. 

yüzyılda Anadolu’ya Horasan’dan gelen 

ve Ahiliğin son temsilcilerinden olan Ahi 

Mahmud, ilk dönemlerde Kazabad’a bağlı 

Fakihler adıyla bilinen ve 19. yüzyılda Keçe-

ci Baba adıyla anılan köyde bir zaviye kur-

muştur. Bu zaviye Osmanlılar döneminde 

uzun süre varlığını sürdürmüştür. Zamanla 

bu zaviye ve çevresinde onun oluşturduğu 

ocak etrafında kökleri Orta Asya’ya daya-

nan bir kültür dünyası şekillenmiş ve bazı 

eklemelerle günümüze kadar gelmiştir.

Makale geliş tarihi: 25.07.2016 • Makale kabul tarihi: 25.11.2016

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

2 Yüksek Lisans Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü.

Keçeci Baba hakkında şimdiye değin 

bazı derleme ve akademik çalışmalar yapıl-

mıştır. Derleme çalışmalar daha çok sözlü 

kültür ögelerini temel almıştır. Akademik 

çalışmalar ise derleme çalışmalara ek ola-

rak birtakım arşiv belgelerine dayanmıştır. 

Bu çalışma, ilk olarak, köy merkezli söz-

lü tanıklara yer vererek Keçeci Baba’yı ve 

onun izinden gidenleri merkezinden göz-

lemlemeyi amaç edinmiştir. İkinci olarak, 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tapu Kadastro 

Genel Müdürlüğü Arşivi ve Vakıflar Genel 

Müdürlüğü Arşivi’ndeki belgeleri kullana-

rak Keçeci Baba, zaviyesi ve köyü hakkında 

mevcut bilgilere yeni bilgiler kazandırmaya 

gayret etmiştir. Çalışma sırasında karşıla-

şılan başlıca zorluk Keçeci Baba Vakfı’nın 

vakfiyesinin bulunamaması ve velayetna-

mesinin yayımlanmamış olmasıdır. Bu du-

rum çalışma sırasında bazı meselelerin daha 

net anlatılmasını zorlaştırmıştır.

Çalışma bütün bu yönleriyle Keçeci 

Baba’yı ve köyünü sözlü ve yazılı kaynak-

lar eşliğinde aydınlatmaya yönelik bir de-

nemedir. Keçeci Baba köyünün tarihsel ge-

lişimi, günümüz insanlarının Keçeci Baba’yı 
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daha çok tanıması ve köydeki mevkilerin 

ve bunlarla ilgili inanışların derlenmesi te-

melli yazdıklarımız ise günümüzde var olan 

kültür ögelerinin geleceğe taşınmasına katkı 

sağlamaya çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ahi Mahmud, Ke-

çeci Baba, Erbaa, Tokat, Horasan.

ABSTRACT

Ahi Mahmud Veli with his commonly 

used name Keçeci Baba was one of the im-

portant spiritual leaders of Anatolia. Ahi 

Mahmud who was one of the last represen-

tatives of Ahi order and came from Khoras-

an to Anatolia in 13th century, found a zawi-

ya in a village which was known as Fakihler 

connected to district (kaza) of Kazabad early 

on that times and called Keçeci Baba in 19th 

century. This zawiya carried on for a long 

time in Ottoman period. A cultural environ-

ment that had its origins from Middle Asia 

was shaped by time around this zawiya and 

organization made by it and survived until 

today with some extensions. 

Until now some collected studies and 

academic researches were prepared about 

Keçeci Baba. In one hand, collected studies 

based mostly on oral cultural elements. On 

the other hand, academic researches were 

based on some archive documents in ad-

dition to collected studies. First, this work 

aimed to observe Keçeci Baba and follow-

ers of him in their centre by including oral 

witnesses that were village based. Second-

ly, this work tried to gain new information 

about Keçeci Baba, his zawiya and village 

in addition to existing information by using 

the documents in the Ottoman Archives of 

the Prime Ministry of Turkish Republic, the 

archives of general directorate of land reg-

istry and cadastre, the archives of general 

directorate of foundations. The primary dif-

ficulties faced during this work were that 

Keçeci Baba Foundation’s not having foun-

dation certificate charter and its the certifi-

cate of authority’s (velayetname) not being 

published. This condition made it difficult 

to clarify some issues during the study. 

In all its parts, this work is an article 

aimed at clarifying Keçeci Baba and his vil-

lage with oral and written documents. On 

the other hand, what we have written about 

the historical development of Keçeci Baba 

village and about to know people Keçeci 

Baba today more, positions in the village 

and collecting the beliefs related to these po-

sitions try to make contribution to carrying 

the cultural elements existing in our day to 

the future. 

Keywords: Ahi Mahmud, Keçeci Baba, 

Erbaa, Tokat, Khorasan.

GİRİŞ

Anadolu, 13. yüzyılda adına Türk Röne-

sansı denebilecek bir fikri devrim yaşamış-

tır. Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde yer 

aldığı biçimiyle Geyikli Baba (Bursa), İlyas 

Baba (Amasya), Sarı Saltık (Rumeli), Hacı 
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Bektaş Veli (Anadolu) İslam’ı tebliğ için Ana-

dolu ve Balkanlara yayılarak, bu coğrafyada 

inançlarını adeta bir kilim gibi motif motif 

işlemişlerdir (Maden, 2013: 89-128). Derviş 

sıfatlı insanların söz konusu coğrafyalarda 

boş yerlere gelip yerleştikleri, orada Türk 

‘uzletgâhlarını kurdukları ve oraları yavaş 

yavaş bir köy, bir kültür ve tarikat merkezi 

halinde teşkilâtlandırdıkları görülmektedir. 

Başlangıçta Türk nüfusunun sürekli bir bi-

çimde batıya doğru akmasının doğal bir so-

nucu olan bu teşekküller, Anadolu içindeki 

yayılmanın bütün merhalelerini tespit etme-

ğe hizmet edecek vaziyette adım adım iler-

lemişlerdir (Barkan, 1942: 279-342). O kadar 

ki bu kolonizatör Türk dervişlerine ve onla-

rın köylerde tesis ettikleri zaviyelere, Türk 

ilerlemesi ile birlikte çoğalan bir şekilde, 

bütün Anadolu’da rastlanmaktadır. Aynı 

muhacir akını batıya doğru taştıkça bu akı-

nın öncüleri olan dervişler ve onların kur-

dukları zaviyelerde batıya doğru ilerlemiş 

ve sayıları her geçen gün artmıştır. Bütün 

Anadolu’da tesadüf edilen bu dervişlerden 

birisi de türbesi günümüzde Tokat ili Erbaa 

ilçesine bağlı Keçeci köyünde bulunan Şah 

Mahmud Veli’dir. 

Ahi Mahmud’un 13. yüzyılda yaşadığı, 

Horasan’dan Anadolu’ya gelen evliyalar 

arasında yer aldığı ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin 

amcası olduğu rivayet edilmektedir. Keçeci 

Baba, Gül Ahi Baba, Şah ve Mahmud Veli 

gibi isimlerle anılmaktadır. Ayrıca aç do-

yuran anlamında Ergani Mahmud şeklinde 

ananlar da bulunmaktadır. Keçecilik mes-

leğinin önde gelen ustalarından bir olduğu 

kabul edilmektedir. Ruh sağlığı, veteriner-

lik, sanat ve eğitimle ilgili işlerle de meşgul 

olmuştur. Türbesi Tokat’ın Erbaa ilçesine 

bağlı Keçeci köyündedir (Bayram, 1987: 34-

37; Tokat İl Yıllığı, 1967, 1968: 157; Tokat İl 

Yıllığı, 1973: 119; Açıkel, 2014a-b: 126-127; 

Ulu, 2004: 149-152; Timur, 2010: 32). Yazılı 

olmayan kaynaklara göre Horasan bölgesin-

de Nişabur’da dünyaya gelmiştir (Pehlivan, 

2001: 733). Keçeci Baba’nın 1349 senesinde 

Anadolu’da şehit düştüğü tahmin edilmek-

tedir. Keçeci Baba Türbesi’nde bulunan 

sancağın baş kısmında okuduğumuz yazı 

Keçeci Baba’nın Ali Haydar, Altunbıyık ve 

Seyyîd Mehmed isminde üç oğlu olduğunu 

ortaya koymaktadır. Sancağın baş kısmın-

daki yazıda Keçeci Baba’nın oğullarına ek 

olarak sancağın ustası olan kişinin adına da 

rastlanmaktadır. Sancak büyük olasılıkla 14. 

yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olmalıdır. 

Sancaktaki yazı şu şekildedir: “Keçeci Baba 

oğlu Ali Haydar pâdîşâh, karındâşı Altun-

bıyık, Seyyîd Mehmed/Doru Seyyîd Süley-

man yapusu.” Sancakla ilgili bir de menkıbe 

bulunmaktadır. Anlatıya göre: Sancak Keçe-

ci Baba’ya ait olup kendisi Anadolu’ya ge-

lirken yanında bu sancak vardı. Ölümünün 

ardından Anadolu’daki herhangi bir savaş 

anında sancak yerinden kaybolmakta ve sa-

vaş bittiğinde ait olduğu yere dönmekteydi. 

Bir rivayete göre, sancak geri döndüğünde 

ucundan kan akmaktaydı (KK. 1 vd.). Can-

bolat köyündeki Keseğen Baba’nın Keçeci 

Baba’nın kardeşi, Turhal’ın Karkın köyün-

deki Aziz Baba’nınsa torunu olduğuna ina-

nılmaktadır (Maden, 2014: 149).
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Araştırmamız sırasında Tebriz Dışişleri 

Bakanlığı Temsilciliği Ofisi Başkanı Muham-

med Reza Raşit imzasını taşıyan ve Mehmet 

Ali Erzincan’a yazılan Farsça bir belgeye te-

sadüf ettik (Bk. Ek-4). Bu belge Türk şirket-

leri tarafından İran İslam Cumhuriyeti’nde 

depremden zarar gören bölgelerin yeniden 

inşası konusunda adı geçen kişiyle işbirliği 

yapılmasına dair bir protokolü andırmak-

taydı. Bu protokolün hemen altında Meşet 

İmam Rıza Kültür Müdürlüğü tarafından 

Türkçe ve Latin harfleriyle yazılan belgede 

Keçeci Baba İmam Rıza’nın iki oğlundan biri 

olan Seyid Hüseyin’in oğlu olduğu belirtil-

miştir. Bu belgede aktarıldığına göre, Keçe-

ci Baba’nın babası Seyid Hüseyin’in mezarı 

Kazvin şehrindedir. Seyid Hüseyin’in oğlu 

Ahi Şeyh Mahmud Veli H. 327 senesinde 

Rum’a (Anadolu) gitmiştir. Osmanlı padi-

şahlarına gösterdiği mucize üzerine ismi 

Keçeci Baba olarak değiştirilmiştir.

Adını Keçeci Baba’dan alan ve Tokat ili 

Erbaa ilçesine bağlı olan Keçeci köyü ilçeye 

26 km. uzaklıkta olup; Erbaa ovasına yük-

sekçe bir konumda yaklaşık 1000 m. rakım-

da bulunmaktadır. Köye ulaşımı sağlayan 

yolun, Osman köye kadar olan kısmı olduk-

ça dönemeçli ve rampadır. Yolun iki tarafı 

ormanlık arazi olup Osman köyden sonra 

sağ tarafa ayrılan düz bir yoldan köye ula-

şılmaktadır. Köyün yolu oldukça dar ve yer 

yer bozulmuş asfalt bir yoldur. Köye giden 

yolun sol tarafında akan küçük bir dere ya-

tağı bulunmaktadır. Bu dere yatağının üze-

rinde tek bir aracın geçişine imkân sağlayan 

bir köprü aracılığıyla köye giriş yapılır. De-

renin su miktarı mevsimlere göre değişiklik 

gösterir. Girişteki dere, köyün tam ortasın-

dan geçerek köyü ikiye ayıran; baş tarafına 

Kendirlik ismi verilen dereye karışır. İki 

derenin birleştiği yerde köyün bu tarihler-

de dedesi olan Salih Arslan’ın evi bulunur. 

Köyü ikiye bölen bu dere aynı zamanda 

aşağıda Osmanlı belgelerinde bahsi geçen 

Keçeci Baba Vakfına ait olan değirmeni dön-

düren deredir. Dere, yaz mevsiminde kurur. 

Keçeci Baba’nın evi ile türbe arasında köyün 

mezarlığı bulunmaktadır. Keçeci Baba’nın 

evi türbesinin kıble tarafındadır. Köyde bir 

ilkokul da vardır. Çalca Yamacı adı verilen 

mevkiye 2004 yılında bir Jandarma karakolu 

kurulmuştur. Köyde küçükbaş ve büyükbaş 

hayvancılık yapılmaktadır. Ancak eskiden 

sayısı fazla olan keçi sürüleri azaltılmış; 

köyde günümüzde yalnız bir keçi sürüsü 

kalmıştır. Tarım arazilerinde eskiden mısır 

ve nohut yetiştiriciliği yapılmaktayken ar-

tık sadece buğday ve çavdar üretilmektedir. 

Köyde eski Türklerce de kutsal kabul edi-

len çam, meşe (köyde pelit), kayın (köyde 

gürgen) ağaçlarına sıklıkla rastlanmaktadır 

(Araştırma ekibi).

I. Keçeci Baba’nın Anadolu’ya 

Gelişi

Keçeci Baba’nın Anadolu’ya gelişi ile 

ilgili elde kesin deliller içeren yazılı belge-

ler bulunmamaktadır. Bu açıdan kendisinin 

bugün türbesinin bulunduğu yere gelişi 

daha çok sözlü kültüre dayanan rivayetler 

üzerinden aktarılmaktadır. Bir vakfiyesinin 

bulunmaması ve velayetnamesinin yayım-
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lanmaması kendisi hakkındaki bilgilerin 

doğrulanmasını zorlaştırmaktadır. Bu çalış-

maya başladığımız sırada saha araştırmala-

rı yaptığımız esnada velayetnamenin izine 

oldukça yaklaştık ve yakın dönemde vela-

yetnameyi okumayı düşünmekteyiz. Vela-

yetnamenin okunmasıyla Keçeci Baba’nın 

Anadolu’ya geliş sürecinin ve soyağacının 

çok daha iyi aydınlatılacağına inanmakta-

yız. Bahsettiğimiz hususlardan dolayı Ke-

çeci Baba’nın Anadolu’ya gelişini şimdilik 

sözlü kültürde yaşayan rivayetlere göre ver-

mek zorunda kalacağız.

Keçeci Baba’nın Anadolu’ya gelişi ile 

ilgili iki önemli rivayetten ilki Keseğen 

Baba’yla karşılaşmasına dayanmaktadır. Ri-

vayete göre; Keçeci Baba Anadolu’ya gelişi 

esnasında bölgenin yakınlarında çeşitli ke-

rametler göstermiştir. Yolda önüne çıkan bir 

eşkıya Şah Mahmud Veli’nin önünü kesmiş-

tir. Keçeci Baba eşkıya ile insanlara fenalık 

etmemesi hususunda nasihatlerde bulun-

muştur. Keçeci Baba’dan etkilenen eşkıya 

af dileyerek duasını almak istemiştir. Keçe-

ci Baba bunun üzerine “Bundan böyle sen 

burada kalasın, ağrıyı sancıyı kesen olasın.” 

şeklinde dua da bulunmuştur. Günümüz-

de her türlü ağrı ve sancı için ziyaret edilen 

türbe insan ve hayvanlardaki her türlü ağrı 

ve sancıyı kestiğinden dolayı Keseğen Baba 

olarak anılmaktadır. Sözlü kültürde bir eş-

kıya olarak gösterilen Keseğen Baba çeşitli 

akademik çalışmalarda Keçeci Baba’nın kar-

deşi olarak kaydedilmiştir. Keseğen Baba 

Canbolat köyünün Kesenyazısı adı verilen 

yerdeki türbesinde medfundur. 

Keseğen Baba türbesinin girişinin sol ta-

rafında bir mezarlık bulunmaktadır. Bölge 

halkı ile yaptığımız görüşmelerde burada 

Arap harfleriyle yazılı, baş tarafında sarık 

bulunan çok sayıda mermer mezar taşları-

nın olduğunu öğrendik. Yaşlı ağaçların da 

bulunduğu mezarlıktaki bu taşlar söylene-

ne göre defineciler tarafından kaçırılmıştır. 

Mezarlıkta üzerinde Arap harflerinin ol-

duğu, doğa koşullarından yıpranmış baş-

larında fes ve sarık bulunan 10 tane kadar 

büyüklü, küçüklü beton mezar yer sarma-

şıklarının üzerini bürümesiyle gözden kay-

bolarak kendini muhafaza etmeyi başarmış 

olsa da tahminimizce bu mezarları Keseğen 

Baba kadar eskiye tarihlendirmek mümkün 

değildir. Taşların tarih yazan kısımlarının 

toprağın altında kalması, toprağın üzerinde 

kalan kısımlarında doğa şartlarından olum-

suz etkilenmesi ve yosun bağlaması sonucu 

silikleşmiş olması nedeni ile bu konuda net 

bir şey söyleyemiyoruz. Mezarlığın sol tara-

fında büyükçe bir ağacın altında çeşitli bit-

kilerin altında kalan baş tarafı fesli mermer 

bir mezar taşına da ulaştık (Saha araştırma 

ekibi). Siyahlaşmış olması nedeniyle üzerin-

deki yazılar okunmayan taşı saf su ile ıslat-

tığımız bezler yardımıyla silerek temizledik. 

Taşın üzerindeki yazı bu mezarlıkta mevcut 

mezarların çok eski tarihlere gitmediğini 

göstermesi bakımından dikkat çekiciydi. 

Mezar, Hâcı Boz-zâde Yusuf Efendi diye bi-

rine ait olup mezarda yatan kişi 1326/1908-

1909 senesinde ölmüştü (Bkz. Ek-1).

Keçeci Baba’nın Anadolu’ya gelişi sıra-

sında yaşadıklarını anlatan ikinci bir rivayet 
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Erbaa ilçesinin Sokutaş ve Keçeci köyleri ara-

sında bulunan Ayakbastı olarak anılan mev-

kide geçmektedir. Rivayet edilenlere göre, 

Keçeci Baba yöreye geldiğinde yöre ahalisi 

Rumlardan oluşmaktaydı. Bir Rum kızından 

rivayetin bir varyantına göre abdest almak 

için, bir diğer varyantına göre ise içmek için 

su istemiştir. Kız ona su vermeyince Keçeci 

Baba’nın yöre sakinlerine “Birbirinizi göm-

mek nasip olmasın!” şeklinde beddua etti-

ği, aradan çok zaman geçmeden salgın bir 

hastalık sonucu herkesin vefat ettiği Keçeci 

Baba köyü sakinlerinin sözlü kültürlerinde 

yer almaktadır (KK: 1 ve 2). Köydeki söylen-

celere göre, Keçeci Baba’nın burada üzerine 

bastığı taş parçasına ayaklarının izi çıkmış; 

taş günümüze kadar varlığını korumuştur. 

Yöre halkı tarafından bir türbe gibi ziyaret 

edilen bu yerin adını bu taştan aldığını dü-

şünmekteyiz. İnanışa göre buraya geç yürü-

yen veya yürüyemeyen çocuklar getirilerek 

taşın üzerine tutulur; ayaklarını taşa basan 

çocukların yürüyeceğine inanılır. Bunun 

yanı sıra felçli hastaların da uğrak yeri olan 

Ayakbastı’dan şifa bulunacağına inanılmak-

tadır. Burada Keçeci Baba tarafından çıkarıl-

dığına inanılan bir su bulunmaktadır.

Abdülhalim Durma, Evliyalar Şeh-

ri Tokat isimli eserinde Keçeci Baba’nın 

Ayakbastı’ya gelişini şöyle anlatmaktadır: 

…Orada büyük bir taşına üzerine çıkıp ezan 

okumaya başlar. Sesi duyan Rum köylüle-

ri “İsa indi!” deyip Keçeci Baba’nın başına 

toplanırlar. Baba, ezanı bitirip taşın üzerin-

den iner. Rumlar Baba’nın ayaklarının sanki 

çamura basmış gibi taşa iz bıraktığını görür-

ler ve bunun bir keramet olduğunu anlayıp 

inançları artar. Baba’ya “Horasan’dan mı ge-

liyorsun, adın nedir, kimin soyundansın?” 

diye sorarlar. Keçeci Baba, “Dedem Mu-

hammed Mustafa, atam Aliyyü’l-Murtaza, 

gelişim Horasan Nişabur’dan. On İki İmam 

Musa-yı Kazım torunu Musa-yı Sani evlat-

larından Şah Mahmut Veli’yim. Diyarınıza 

geldim ki, sizlerle muhabbet edelim, tanı-

şalım. Gelin Allah’ın birliğine, son ahir za-

man nebisi Muhammed Mustafa’nın Hak 

peygamberi olduğuna ve Yüce Allah’ımızın 

göndermiş olduğu kutsal kitabımız Kur’an’a 

inanın. Müslümanlığı kabul edin.” der. Bu-

nun üzerine Rumlar, Keçeci Baba’ya köyle-

rinin suyunun çok az olduğunu, bir keramet 

daha gösterip su çıkarması durumunda 

Müslüman olup kendisine bağlanacaklarını 

bildirmişlerdir. Keçeci Baba elindeki asayı 

yere vurmuş, vurduğu yerden bir değirmen 

döndürecek kadar su çıkmıştır. Bunu gö-

ren Rum köylüleri Müslüman olmuşlardır. 

Baba, Rum köyünün Müslüman olmasına 

vesile olduktan sonra onlarla vedalaşıp “Sizi 

Allah’a emanet ediyorum.” deyip bugünkü 

Keçeci köyüne doğru yola çıkmıştır (Durma, 

2010: 108-109). Bu menkıbe büyük olasılıkla 

Keçeci Baba’nın Serpin köyüne gelişi ve ora-

da bulunan Rum ahaliyle yaptığı sohbetle il-

gili olmalıdır. Menkıbede bahis konusu olan 

su, bugün Yenisu, eski adıyla Serpin köyü 

sınırları içerisinde bulunan Gözderesi adıy-

la bilinen küçük akarsudur. Bu su nedeniyle 

daha sonra köye Yenisu adı verildiği rivayet 

edilmektedir (KK: 1).
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Aynı zamanda aşık olan dede Sa-

lih Arslan’ın dizelerinde Keçeci Baba’nın 

Anadolu’ya gelişi şöyle anlatılır:

Attı çelik taşın düştü Urum’a 

Geldi tekkesini kurdu yerine

Alem aşık cemaline nuruna

Balgıyor nurların Gül Ahi Baba

Horasan’dan özün buraya saldı

Aradı köyünde nişanı buldu.

Meded Allah deyip asayı vurdu

Akıyor suların Gül Ahi Baba

Dağları aşıp da deryayı geçti

Padişah elinden zehri içti

Bin bir çeşit renkten keçeyi saçtı

Orada oldu namı Keçeci Baba

II. Şah Mahmud Veli’nin Keçeci 

Namını Alması İle İlgili Menkıbe 

Menkıbeye göre, Keçeci Baba, Amasya-

Niksar bağlantısını sağlayan kervan yol-

larından birinin geçtiği mevkide bulunan 

köyünden geçen kervanlardan birini dur-

durmuştur. Kervancıdan bir miktar şeker 

istemiştir. Mühürlü yükünü bozmak iste-

meyen kervancı, “Yükümüz şeker değil-

dir.” demiştir. Keçeci Baba, yükün şeker ol-

duğunu söylese de kervancı yüklerinin şap 

olduğunda ısrarcı olmuştur. Bunun üzerine 

Keçeci Baba, “Yükünüz şekerdir ama itiraz 

edersiniz; o halde sizin dediğiniz gibi olsun 

şap olsun.” demiştir. Yoluna devam eden 

kervancı yükünü yıkmak için saraya götü-

rüp mühür açılınca yükünün şap olduğunu 

görüp olanlar karşısında şaşkına dönmüş-

tür. Hikâyeyi dinleyen Sultan, adamlarına, 

Keçeci Baba’nın saraya davet edilmesini 

emretmiştir. Emri alan süvariler, Keçeci 

Baba’yı almaya gitmişlerdir. Sultanın çağ-

rısına uyan Keçeci Baba, süvariler ile yola 

çıkmıştır. Yolda dinlenme isteğine süvariler 

müsaade etmeyince Keçeci Baba “Atlarınız 

sancılansın!” şeklinde bir dua etmiş ve atlar 

sancıdan duramaz hale gelmiştir. Süvarile-

rin af dilemesi üzerine Keçeci Baba atlarını 

pelit ağacının etrafında dolandırmalarını 

söylemiş, atlar için dua etmiş ve atların san-

cısı kesilmiştir. Nihayet sultanın huzuruna 

varılmıştır. Sultan, Keçeci Baba’nın keramet 

sahibi olup olmadığını denemek istemiş ve 

keramet sahibi bir kimse isen “Ağuyu (zehir) 

nuş (tatlı) edersin, ateşe atılsan ateşte yan-

mazsın.” diyerek zehirli bir kahve yapılma-

sını buyurmuştur. Zehirli kahveyi içen Şah 

Mahmud Veli zehri parmaklarından dök-

müştür. Hükümdar durum karşısında şaşır-

mışsa da ikna olmamış ve Mahmud Veli’nin 

yanmakta olan sıcak fırına atılmasını emret-

miştir. Fırının kapağını açınca ateşin Keçe-

ci Baba’yı yakmadığını gören Sultan, onun 

keramet sahibi olduğuna ikna olmuştur. 

Sultan, kendisine, “Senin gerçek bir evliya, 

eren olduğunu biz de anladık senden bir ar-

zumuz vardır: Sarayımıza bir hediye, nişane 

bırak seni hatırlayıp yad edelim” demiştir. 

Sultanın bu isteği karşısında Şah Mahmud 
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Veli bir parça yün istemiştir. Yünlere oku-

masıyla saray bin bir renkten keçe halılarla 

donanmıştır. Hükümdar öylesine şaşırmış-

tır ki “Amma da keçeci imişsin, mübarek” 

demiştir. Menkıbeye göre, Şah Mahmut Veli 

böylece keçeci namını almıştır (KK: 1 ve 2).

III. Osmanlılar Zamanında Keçeci 

Köyü, Keçeci Baba Zaviyesi

Ahi Mahmud ve Zaviyesine İlişkin 

İlk Osmanlı Kayıtları

Osmanlı Devleti’nde Ahi Mahmud’a iliş-

kin ilk bilgiler 1485 tarihli tahrir defterinde 

yer almaktadır. Bu tarihte Kazabad (bugün 

Tokat-Turhal arası bölge)’a bağlı Karaltan 

köyünde genel nüfusun altında Ahi Mah-

mud adında bir zaviyedarın adı geçmekte-

dir. Üzerinde bir çift arazi kayıtlı olan bu 

zaviyedarın padişah emriyle muaf olduğu 

bilgisine de yer verilmektedir (BOA Td 19: 

52). Bu bilgi adı geçen tarihte Ahi Mahmud 

zaviyesinin zaviyedarının bu köyde oturma 

ihtimali olduğunu göstermektedir. Zira aynı 

tarihli Kazabad köylerinden Fakihler köyü 

kayıtlarında timarların divani gelir sahiple-

rinin belirtildiği kısımda, adı geçen köyün 

divani gelirinin tamamının kadimlik olmak 

üzere Şeyh Ahi Mahmud’a ait olduğu, şeh-

zade tarafından beratla verildiği yazılmıştır. 

Bu tarihte 11 hane ve üç mücerred (bekar) er-

kek nüfusun yaşadığı köyde en başta İmam 

Hasan Fakih’in ismi yazılıydı (BOA Td 19: 

73). Bu bilgilere göre, Keçeci köyünün adı 

Osmanlıların ilk kayıtlarında Fakihler’di. 

Keçeci Baba Zaviyesi’nin Karaltan köyüyle 

bir bağı da söz konusuydu.

1519 tarihli tahrir kayıtlarında Karaltan 

köyünde gene Ahi Mahmud ile ilgili bilgi 

mevcuttur. Kayıtlardan anlaşıldığı üzere 

köyde Ahi Mahmud zaviyesine ait hasılı 200 

akçe olan dört çift büyüklüğünde bir arazi 

kayıtlıydı (BOA Td 79: 132-33). Aynı tarihte 

ayrıntılı nüfus kayıtlarında Ahi Mahmud’la 

ilgili herhangi bir kayda rastlanmamıştır. 

Fakihler köyünde dört nim, üç çift toplam 

yedi hane ve iki mücerred erkek nüfus kay-

dedilmiştir (BOA Td 79: 154-55).

1554 tarihli tahrir defterlerinde 11 hane 

ve bir mücerred erkek nüfusun yaşadığı Fa-

kihler köyünde bu nüfustan ayrı olarak Ahi 

Mahmud Evladı başlığında tamamı caba 

statüsünde dört kişi kayıt altına alınmıştı. 

Bu dört kişiden üçü kardeşti. Babalarının 

adı Ahmed olan bu üç kişi Hüseyin, Kadri 

ve Seydi isimlerini taşımaktaydı. Sonuncusu 

Kadri oğlu Mahmud’du. Bu kişilerin tasar-

rufunda altı ay çalışan 10 kile/45 akçe geliri 

olan bir değirmen vardı (BOA 287: 322).

1575 senesine ait tahrir kayıtlarında 

gerek Karaltan ve gerekse Fakihler köyün-

de Ahi Mahmud Zaviyesi’yle ilgili verilere 

ulaşılması mümkündür. Bu tarihte toplam 

77 nefer vergi nüfusunun yaşadığı Fakih-

ler köyünün altında eski defterlerde kayıtlı 

olduğu belirtilen Ahi Mahmud Zaviyesi’ne 

ait dört çiftlik büyüklükte arazi ve 200 akçe 

hasılatı varlığını korumuştur. Aynı senenin 

Fakihler köyüne ait kayıtlarında adı ge-

çen köyün 15 hane ve 20 mücerred nüfus 

barındırdığına şahit olunmaktadır. Köyde 

buğday, arpa, keten gibi tarımsal ürünler 

üretilmekteydi. Köyde, ayrıca, koyun ve arı 
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yetiştiriciliği vardı. Köyün divani vergi hası-
lı 2000 akçe tutarındaydı. Karaltan köyünün 
9650 akçelik vergi ödemesinin yanında bu 
oldukça küçük bir rakamdı. Köyde bu nüfu-
sa ek olarak Ahi Mahmud Evladı olarak 16 
nefer nüfus yazılmıştır. Ahi Mahmud Evla-
dı şunlardı (TKA Td 14: 297a):

Hüseyin veled-i Ahi (caba)

Emir Ali veled-i o (mütevelli)

Kalender veled-i o (caba)

Bali birader-i o (mücerred)

Aydın birader-i o (nim)-beca-yı pedereş 
ma‘a biraderş

Süleyman veled-i Kadri (nim)-beca-yı 
pedereş

Osman veled-i o (mücerred)

Mehmed birader-i o (caba)

Fazlı veled-i o (mücerred)

Hüseyin veled-i Mahmud (caba)

Sadi veled-i Ali (bennak)

Hoca Ali veled-i o (caba)

Pirihan birader-i o (caba)

Osman veled-i Hoca Ali (mücerred)

İbrahim veled-i Cafer (bennak)

Şerefeddin veled-i o (mücerred)

18. Yüzyıla Ait Bir Kayıt

18. yüzyılda Fakihler köyünün bir ze-
ametin çekirdek köyü olduğu ve müte-
ferrikalık gediği olarak talep edildiği 24 

Cemaziye’l-ahir 1142/14 Ocak 1730 tarihli 

bir belgeden anlaşılmaktadır. Tahminen 37 

yaşında olan ve 28283 akçe zeamete muta-

sarrıf olan Abdullah Han diye birisi daha 

önceden tasarruf etmekte olduğu bu zeameti 

yeniden tasarruf etme hakkını elde etmiştir 

(BOA. AE. SAMD. III-00185-17995: 1 ve 2).

19. Yüzyılda Keçeci Köyü ve Ahi 

Mahmud Vakfı’nın Durumu

1840’lara ait temettuat defterinde (ML.

VRD.TMT.d.13890, 1-14) köyün adı Keçeci 

olarak geçmiştir. Köy halen Kazabad kazası-

na bağlıdır. Köyün temettuat kayıtları Çerdi-

ğin köyüyle birlikte tutulmuştur. Temettuat 

defterlerindeki kayıtlara bakıldığında köy-

de 27 hane reisi bulunmaktaydı (Bkz. Ek-2). 

Köy halkının temel geçim kaynağını tarım-

sal ürünler oluşturmaktaydı. Köyde üretilen 

tarım ürünleri arasında buğday ve arpa ön 

sırada yer almaktaydı. Buğday ve arpaya ek 

olarak sarımsak, fiğ, burçak ve kendir ekimi 

de vardı. Köyde, tarımsal üretimin yanında 

hayvancılık da yaygın bir uğraştı. Köyde 

arıcılık, küçük ve büyükbaş hayvan yetişti-

riciliği önemliydi. Büyükbaş hayvanlar içe-

risinde sağılır inek ve manda; koşu mandası, 

camusu ve öküzü yaygındı. Bundan başka 

kısır inekler de bulunmaktaydı. Büyükbaş 

hayvan yavruları içerisinde bir yaşına eriş-

miş yaşar tabir edilen camus, tosun ve düğe 

ile erkek ve dişi buzağılar kaydedilmişti. 

Küçükbaş hayvanlar içerisinde koyun, koç, 

keçi, teke, oğlak, kuzu dişi ve erkekleriyle 

sıralanmaktaydı. Köyde at yetiştiriciliği, at 

kiracılığı ve ticareti de yaygındı. Hemen her 

hane at ticareti ya da kiracılığından ek gelir 

elde etmekteydi. Atların kirası ya da satışın-

dan haneler senelik 200-250 kuruş arasında 
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değişen kazançlar sağlamaktaydı. Köylüle-

rin at kiralaması ya da satması tarım ve hay-

vancılıktan elde ettikleri gelirin kendilerine 

yeterli gelmediğini ortaya koyması bakımın-

dan oldukça dikkat çekicidir. Köylüler at ki-

ralamak dışında mazmancılık, amelelik ve 

teknecilik gibi ek işlerde de çalışmaktaydı. 

Mazmancıların yıllık kazancı 200-300 kuruş 

arasında bir katma değer oluşturmaktaydı. 

Köyün 16213 kuruşluk vergisinin 4985 ku-

ruşunun başka köylere naklolanlardan gel-

mesi köyün başka yerlere göç verdiğini de 

ortaya koymaktadır (Bkz. BOA, ML. VRD. 

TMT. D. 13890: 1-9).

2267 numaralı Kazabad nüfus defte-

rinde Keçeci köyünde 55 erkek nüfus kay-

dedilmişti (Bkz. Ek-3). Bu rakam köyde bu 

tarihlerde yaklaşık olarak 110 kişinin yaşa-

dığını göstermektedir (BOA, Nfs. D. 2267: 

267-268). Köyde Tozanlı nahiyesi Hisarcık 

köyünden bir ve Komanat nahiyesi Ohtab 

köyünden iki erkek misafir nüfus yer al-

maktaydı (BOA. Nfs. D. 2287: 30).

1858-1859 senesinden itibaren vakıf 

üzerinde vakıf evladından geldiği belirtilen 

Şeyh Haydar oğlu Kasım Pehlivan’ın hak 

iddia ettiği anlaşılmaktadır. Seyyid Kasım 

Pehlivan’ın mahkemeden aldırdığı kara-

ra göre, şeyhliği talep etmesinde, kendisi 

dışında, Ahi Mahmud’un erkek neslinden 

gelenlerin tükenmesi gerekçe gösterilmiş 

ve böylece Kasım Pehlivan vakıf yönetimini 

alma konusunda bir girişimde bulunmuştur. 

Mazbut ve mülhak vakıfların görev tevcih-

lerinin özetinin verildiği (1)275/1858-1859 

senesine ait defterde Kazabad kazası Fakih-

ler köyünde bulunan Ahi Mahmud Vakfı’na 

da rastlanmıştır. Defterde 9118 numarayla 

kaydedilen yazıda Ahi Mahmud’un köyde 

bulunan bir çiftlik zemininin malikane geli-

rinin tamamı ve değirmeni vakıflarının vakıf 

şartları gereği vâkıf evladından Seyyid Hay-

dar, Seyyîd İbrahim, Seyyîd Zeynelabidin, 

Seyyîd Yakub, Seyyid Hasan, Ahmed, diğer 

Seyyîd Hasan, Seyyîd Veli, diğer Seyyîd Ah-

med, Seyyîd İsmail, Seyyid Mustafa, Seyyid 

Abdülkadir, Seyyîd Ali, diğer Seyyîd Mus-

tafa, Seyyîd Mustafa Osman, Seyyîd Halil, 

diğer Seyyid Ali, diğer Seyyîd Abdülka-

dir, diğer Seyyîd Mustafa, Seyyîd Hüseyin, 

Seyyîd Mehmed, Seyyîd Halil, diğer Seyyîd 

Mehmed, diğer Seyyîd Mehmed ve diğer 

Seyyîd Hasan’ın belgenin kaleme alındığı 

tarihte müştereken uhdelerinde olduğu ya-

zılıdır. Belge üzerinde yazılan der-kenarda 

bu kişilerin erkek evlat bırakmadan ölme-

leri nedeniyle vâkıfın erkek soyundan olan 

Seyyîd Kasım Pehlivan’a evlatlık ve vakıf 

şartları gereği vakıf görevlerinin verilmesi 

konusunda mahkemeden alınan ilamın ge-

reğinin yapılması istenmektedir (VGM. Def-

ter. 00877.00051).

Seyyid Kasım Pehlivan’ın 12 Cemaziye’l-

evvel 1290/8 Temmuz 1873 tarihinde vakfın 

mütevelliliğini aldığına dair bir de berat bu-

lunmaktadır. Bu berat, aynı zamanda, yuka-

rıdaki istilama cevap niteliği taşımaktadır. 

Beratta aktarıldığına göre, vakıf tevliyeti 

konusunda Evkaf Teftiş Mahkemesi tarafın-

dan gönderilen ilam gereğince yukarıdaki 

belgede zikr edilen isimlerin arkalarında 

erkek evlat bırakmadan ölmeleri ve vakıf 
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kurucusunun evladından kimse kalmadığı-

nın bildirilmesi üzerine ilk sırada zikredilen 

Seyyid Haydar’ın öz oğlu Keçeci Seyyid Ka-

sım Pehlivan’a kaldığının doğruluğu anlaşı-

lınca söz konusu vakfın mütevellisi olarak 

Evkaf-ı Hümayun Nezareti’nin de uygun 

görmesiyle Seyyid Kasım Pehlivan’a berat 

verilmiştir (BOA. EV. MKT. 00917.00183). 

Evkaf Nezaretine 3 Ramazan 1294/11 Eylül 

1877’de yazılan yazıdan anlaşıldığı kadarıy-

la, Kasım Pehlivan’ın oğulları köyün ikinci 

hanesinde nüfusa birinci, sekizinci ve doku-

zuncu numaralarda kayıtlıydı. Bununla bir-

likte ilgili yazıda vakfın muhasebesinin gö-

rülmesi gerektiğine dair 29 Cemaziye’l-evvel 

1295/31 Mayıs 1878 tarihli bir der-kenara 

yer verilmişti (BOA.EV.MKT.00917.00179.1). 

1878 senesine ait bir arızada Seyyid Kasım 

Pehlivan’ın oğullarından Emin’in köyün 

ikinci hanesinde yedinci sırada ve 30 yaşın-

da; Hüseyin’in sekizinci sırada 22 yaşında; 

Mehmed’in dokuzuncu sırada 22 yaşın-

da ve Ali’nin 11. sırada ve dokuz yaşın-

da olduğu bilgisine ulaşılmaktadır (BOA.

EV.MKT.00917.00181). Aynı belge vakıf mu-

tasarrıflığının Seyyid Kasım’ın ölümünden 

sonra adı geçen kardeşlere müştereken kal-

dığını içeren yerel bir mahkeme kararı oldu-

ğuna da işaret etmektedir.

9 Receb 1295/9 Temmuz 1878’de altın-

da Ahmed İzzet imzası bulunan bir belge 

(BOA. EV. MH. 01946.00008) ve 9 Şaban 

(12)95/8 Ağustos 1878 tarihine ait olan ve 

yazıldığı makamın açık olmadığı ancak Ev-

kaf Nezareti Cihat kalemi tarafından kale-

me alınma ihtimali olan belge Seyyid Kasım 

Pehlivan’ın ölümü üzerine hazırlanmıştır. 

Sivas Vilayeti ve Evkaf Muhasebeciliği ka-

lemlerine hitaben yazılan belgede Kazabad 

kazası Fakihler köyünde bulunan Ahi Mah-

mud Zaviyesi vakfına ait bir çiftlik ve zemi-

nin malikânesinin tamamı ve değirmenin 

meşruiyet üzere vâkıf evladından Seyyid 

Kasım Pehlivan’ın ölümü üzerine mahkeme 

kararına istinaden öz oğulları Emin, Hüse-

yin, Mehmed ve küçük yaştaki Ali’ye kal-

dığının beyanıyla bu yazının hazırlandığı 

belirtilmektedir. Yazıda mahkeme kararın-

da, ayrıca, küçük Ali yetişkin yaşa gelin-

ceye kadar onun haklarının ağabeyi Emin 

tarafından gözetileceği de belirtilmiştir. Söz 

konusu mahkeme kararı ve Sivas Vilayet 

Meclisi’nin 3 Ramazan (1)294/11 Eylül 1877 

tarihli ve 46 numaralı mazbatası ile bu karar 

her ne kadar ortaya çıksa da merkezde vakfa 

ait vakfiye kaydı bulunamadığından dolayı 

konunun daha sonra icabına bakılmak üzere 

ilk olarak vakfın senelik hasılatının ne kadar 

olduğu, zaviyenin bugün var olup olmadığı, 

içerisinde çeşitli hizmetlerin görülüp görül-

mediği, vakıf hasılatından mutasarrıflarının 

kaç kuruş hissesi bulunduğu, bu tarihe ka-

dar muhasebesinin neden görülmediğinin 

mahalli meclis tarafından araştırılması ile 

muhasebesinin oluşturulup koçanlı defteri-

nin gönderilmesi talep edilmiştir (BOA. EV. 

MKT. 00917. 00189).

Yukarıdaki talebe istinaden hazırlanan 

1878 tarihli muhasebe defterinde Ahi Mah-

mud için Ahi Baba adı kullanılmıştır. Def-

terde Tokat kazasına bağlı Kazabad nahi-

yesinde bulunan Keçeci Baba köyünde Ahi 
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Baba vakfının (12)80/1863-64 senesinden 

(12)92/1875-76 senesi sonuna kadarki mu-

hasebesi ile ilgili bilgilerin üzerinde vakfın 

mütevellisi olarak Mehmed oğlu Pehlivan 

Mahmud belirtilmiştir. Vakfın başlıca geliri 

olarak Keçeci Baba köyünde bulunan Tek-

keyeri olarak anılan mezranın tamam mali-

kane hasılatı gösterilmiştir. Ayrıca bu hası-

lata köyde bulunan değirmenin kira getirisi 

de eklenmiştir (Bkz. Tablo 1). Bu muhasebe 

kaydında toplam buğday, arpa ve değirmen 

vergisinin nakde dönüştürülmesiyle oluşan 

tutar 17823 kuruştu. Elde edilen bu gelirin 

2823 kuruşu köyde bulunan caminin tamiri 

için yapılan masrafa, 3000 kuruş değirme-

nin 13 senelik masraflarına, 5000 kuruş 13 

senedir köyde imam-hatiplik yapan Meh-

med Emin Efendi’nin vazifesine, 1750 kuruş 

vergilere, 5250 kuruş ise vâkıf evladından 

Mehmed, Mehmed Emin, Ali ve Hüseyin’e 

terk edilmişti (VGM. Defter. 03039.00038). 

Bu belgede geçen Tekkeyeri adı verilen arazi 

büyük olasılıkla Osmanlı tahrir kayıtlarında 

geçen Karaltan köyü olmalıdır.

Tablo 1. Ahi Baba Vakfının 1280-1292 seneleri gelirleri (Tekkeyeri 

Mezrasından)

Hınta (rublağ) Şair (rublağ) Asyab icarı Hınta (rublağ) Sene

31 11 50 80

22 15 29 81

29 11 64 82

32 9 38 83

21 4 48 84

38 14 30 85

29 00 48 86

34 9 54 87

18 5 70 88

00 00 64 89

30 10 128 90

90 00 128 ? 91

50 12 128 **? 92

428 104 879 Toplam

Keçeci Baba vakfının gelirlerine dair 

bir belge de 1303/1885-86 tarihlerine aittir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’ndeki muhasebe 

defterinde Keçeci Baba Vakfı için bu sefer 

Keçeci Baba Mescid Vakfı başlığı atılmıştır. 

Vakfın 1291-1300 gelirlerinin yazıldı olduğu 

defterde 1303 senesine kadarki gelirlerine 

yer verilmiştir. Bu defterde vakfın hazineye 

ödemesi gereken miktar belirtilmiştir. (Bkz. 

Tablo 2.; VGM.Defter.03724.00104)
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Tablo 2. Evkaf-ı Hümayun Hazinesinden mazbut Keçeci Baba Mescid 

Vakfının 91 senesinden 300 senesi gayetine kadarki ve bu seneki tahsisatı 

hesabı

Hazineye
(Sene) 91 Tarih

Aslı
Sene

Kuruş Para Kuruş Para

91 190 20 91

92 92

93 93

94 94

95 171 20 95

96 152 96

97 152 97

98 152 98

99 152 99

76 8 300 3 Kanun-ı Sani 300 152 300

76 8 301 7 Kanun-ı Evvel 301 152 301

76 8 301 9 Şubat 301 301

76 8 302 1 Mart 303 152 302

38 4 303 2 Kanun-ı evvel (30) 303

11 Cemaziye’l-evvel (1)314/18 Ekim 

1896 tarihinde Maliye Nezareti tarafından 

Ahi Mahmud Vakfı ile ilgili tekrar araştır-

ma istendiği görülmektedir. Bu araştırma 

talebinin bir gereği olarak 12 Cemaziye’l-

evvel (1)314/19 Ekim 1896 tarihli Evkaf Ne-

zareti Cihat Kalemi’nden çıkan ve Maliye 

Nezareti’ne iletilen yazı bu tarihe gelindiğin-

de vakfın yönetiminin 24 Z(ilhicce) (1)290/28 

Ocak 1874’te beratla Seyyid Haydar oğlu 

Seyyid Kasım’a tevcih edildiğini, vakfiyesi-

nin olmadığının nezarete bildirildiğini söy-

lemektedir (BOA.EV.MKT.02230.00171).

22 Mayıs (1)313/3 Haziran 1897 tarihli 

Keçeci Baba Vakfı hakkındaki Evkaf Komi-

sonu der-kenarında vakfın bu tarihteki du-

rumuna ilişkin ipuçlarına rastlamak müm-

kündür. Der-kenarda belirtildiğine göre, bu 

yazı vakfa ilişkin sorulan bir soru üzerine 

kaleme alınmıştır. Bu belgede Keçeci Baba 

vakfı için Ahi Baba Türbesi Vakfı tabiri 

kullanılmıştır. Vakfın diğer adının kuyud-ı 

hakanide Ahi Mahmud Zaviyesi şeklinde 

görüldüğüne işaret edilmiştir. Buna rağ-

men artık zaviyenin ortada bulunmadığı 

ve Keçeci Baba köyünde bir cami ve türbe 
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bulunduğu vurgulanmıştır. Cami ve türbe 

ile bir değirmenin rakabesi (bakım masrafı) 

çıktıktan sonra kalan kısmın imamlık ve tür-

bede tekke-nişin olarak evlatlık ve tevliyet 

cihetlerine şart olduğu belirtilmiştir. Köyde 

bulunan ve Tekkeyeri adıyla bilinen bir çift-

lik miktarı arazinin tamam malikanesi (yani 

aşarın yarı divani hissesi düşüldükten sonra 

kalan diğer hisse), bir değirmenin icarı (kira-

sı) vakfa ait olup vakfın başka bir hayrat ve 

varidatı yoktu. Cami mevcut ve mamur olup 

türbe yanmıştı. Belgede belirtildiğine göre 

türbe evlat ve mütevelliler tarafından büyük 

emekler sonucu yeniden inşa edilmişti. Söz 

konusu vakıf mallarının tevsi-i intikal ciheti 

bulunmadığı da belgede açıklanmıştı. Vakıf 

gelirlerinin hesaplanarak (1283) senesinden 

şimdiye kadarki muhasebesinin çıkarılması 

istenmekteydi (VGM.Defter.03040.00025).

Sivas Vilayeti Evkaf Muhasebeciliği’nden 

yazılan 54 numaralı belge zaviyenin akı-

beti konusunda bazı ipuçları içermesi ba-

kımından önemlidir. Yazı aynı zamanda 

daha önceki yazılarda zaviyenin var olup 

olmadığı sorusuna karşı da tahkikatın bir 

cevabı niteliğindedir. Yazı 15 Teşrin-i Ev-

vel (1)313/27 Ekim 1897 tarih ve 399 nu-

maralı Tokat Sancağı İdare Meclisi mazba-

tasının Evkaf İdaresi’ne havale edilmesiyle 

ilgilidir. Yazıdan anlaşıldığı kadarıyla Ahi 

Mahmud Zaviyesi o dönemde tamire muh-

taç bir vaziyettedir. Tamirin emanet ya 

da ihale yollarından hangisiyle yapılması 

gerektiğini sormakta, yapılacak işlemler-

le ilgili keşif defteri ve menafi pusulasının 

gönderilmesini istemektedir. Ayrıca vakfın 

gelirleri tamire yetmediği takdirde ahali-

nin yardım yapıp yapamayacağı da sorul-

maktadır. Yazının hemen altında Tokat 

Sancağı Evkaf Müdürlüğü’ne yazılan bilgi 

notunda 7 Cemaziye’l-evvel (1)316/23 Ey-

lül 1898 tarihli ve 170 numaralı Nezaretten 

gelen tahrirata göre işlem yapılması kayda 

geçirilmiştir (VGM. Defter.04446.00130). 

Aynı hususla ilgili Mektubî Kalemi’nin 

bir müsveddesi de bulunmaktadır (BOA.

EV.MKT.02421.00025). 

Sivas Valisi tarafından yazılan 5 Rebiü’l-

evvel (1)316/24 Temmuz 1898 tarihli yazı 

Varidat Kalemi tarafından Tokat Sancağı 

mutasarrıflığına gönderilen Ahi Mahmud 

Vakfı muhasebesini içermektedir. Yazıda 

Tokat’a bağlı Kazabad nahiyesinde bulunan 

ve kuyud-ı hakanide Ahi Mahmud Zaviye-

si olarak geçen Seyyid Haydar oğlu Kasım 

Bahaeddin’in malikanelik üzere mutasar-

rıf olduğu bir çiftlik zeminin ilk önce yazılı 

seneler bedelinin hasılatının tahsis olunup 

(1)314 senesi Martından itibaren ortaya çı-

kan meblağın miktarını içeren bir hesaba 

yer verilmiştir. Bu hesaptan sonra adı geçen 

vakıf için evkaf-ı hümayun hazinesine ve 

diğer bir suretle bir şey verilmediği ve adı 

geçen bedelin tevsi-i intikal dışı tutulduğu 

konusunda şerh verildiği belirtilmektedir. 

Bu yazıya göre (12)94 senesinden itibaren 

vakıfla ilgili hesapların tutulmadığı anlaşıl-

maktadır. 94 senesinden 313 senesi sonuna 

kadar vakfın mattlubu şu şekildedir (Krş. 

Tablo 3, 4 ve 5). 
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Tablo 3. (12)83-(12)87 Hesabı

Sene Guruş Para

83 540

84 305

85 606

86 387

87 514

Toplam 2352

Tablo 4. Senelik Tahsis Edilen

Guruş Para

470 16

Harc kalemi 5 16

465 16

Zammı 93

372 16

Tablo 5. 94 senesinden 313 senesi 

sonuna kadar vakfın matlubu

Guruş

94 senesinden 99 senesi nihayetine 
kadar bedelat olub üç rubu tenzil 
olunarak kusur bir rubu 

2320

300 senesinden 313 senesi gayetine 
değin

4464

6784

Muhasebe kayıtlarına göre, bütün 

bu hesapların açılımı şöyle yapılmıştır: 

Tokat’a bağlı Keçeci Baba köyündeki Ahi 

Baba Vakfı’na bağlı adı geçen köydeki 

Tekkeyeri’nin tamam malikane mutasarrıf-

lığına 83 senesinden 87 senesi sonuna kadar 

yapılan hesaplamada mütevellisine 470 ku-

ruş 10 para isabet etmiştir. Bunun ödenme-

si için Vilayet İdare Meclisinden gelen 12 

Kanun-ı Sani (1)310 tarih ve 136 numaralı 

mazbata üzerine hazine tarafından tetkikat 

yaptırılmıştır. Tetkikat sonunda Ahi Baba 

Türbesi vakfının zaviyesinin artık bulunma-

dığı, vakfa bağlı bir cami ve yanmış türbesi 

bulunduğu anlaşılmıştır. Bu türbe evlat ve 

mütevellileri tarafından mühim emek sarf 

edilerek yeniden inşa edilmiştir. Tekkeyeri 

denilen çiftliğin yarım divani hissesi ve bir 

değirmenin kirası vakfa ait olduğu belirlen-

miştir. 83 senesinden itibaren mutasarrıfları 

aracılığıyla hasılatın bölüşüldüğü ancak 94 

senesinden itibaren mütevellilere bir şey 

verilmediği görülmüştür. Yukarıda senelik 

tahsis edilen para yani 372 kuruş mütevelli-

nin tahsisatını göstermektedir. 784 kuruş da 

daha sonraki senelerden ortaya çıkan fark 

olup vakfa ödenmesi gereken paradır. Mali-

ye Nezareti tarafından 2 Haziran (1)314 tari-

hinde gönderilen bir pusuladan çıkarılan bu 

hesabın ifası konusunda Sivas Valisi Vila-

yet Muhasebesi ve Evkaf Muhasebeciliği’ni 

uyarmaktadır (VGM.Defter.03072.00012).

IV. Keçeci Babanın Nazarlamaları

Soyu On İki İmamlar kanalıyla Ehl-i 

Beyt’e dayanan bir karizmatik inanç önderi 

adına kurulan, kendisine bağlı bir talip ve 

hiyerarşiye göre ocak topluluğu olan, silsile 

olarak karizmatik inanç önderinin soyun-

dan gelen temsilcileri pir ve mürşid adları 

ile tanımlanan, takip ettiği bir sürek yada 

erkan sistemi olan inanç sistemi yapılanma-

sına ocak ya da dede ocağı denir.

Hamza Aksüt, Alevi ocaklarını anlattığı 

eserinde ocak olmanın şartını “rehber, pir 
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ve mürşid” sistemine sahip olma kıstası ile 

belirlemiştir. Bu bağlamda 6 mürşid ocağı 

ve 48 pir ocağı tespit etmiştir (Ersal, 2016: 41 

vd.) Aksüt, Keçeci Baba Ocağı’nı konumu 

belli olmayan ocaklar arasında göstermiş-

tir. Ancak yaptığımız saha araştırmalarında 

ocakzadelerin kendilerini direkt olarak Hacı 

Bektaş Veli Ocağı’na bağladıklarına şahit ol-

duk. Ayrıca, hakkındaki menkıbeler Keçeci 

Baba’nın Hacı Bektaş’ın amcası olduğunu 

anlatmaktadırlar. Delikli Kaya ile ilgili na-

zarlamadaki anlatıya göre, Hacı Bektaş böl-

geyi ziyaret etmiştir. Bu ziyareti sırasında 

bugünkü türbenin girişinde bulunan kül 

rengi taşı amcasına nişane olarak getirmiş-

tir.

Nazarlama, insanların sağlığında saygı 

duydukları, kerametini gördükleri kişilerin 

“Beni arayan burada bulsun” şeklinde dua-

larla belli yerleri tılsımlamaları, işaretleme-

leridir. Bu bağlamda değerlendirilecek olur-

sa, Keçeci Baba Anadolu’da gizli kalmış bir 

hekimdir. Türbesi günümüzde akıl ve ruh 

sağlığı hastalıkları için bir şifa merkezi ola-

rak ziyaretçi akınına uğramaktadır. Keçeci 

Baba’nın çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğine 

inanılan nazarlamaları da Keçeci köyü civa-

rında bulunmaktadır. 

Yediler Baba: Yediler Baba adıyla anı-

lan bölge Keçeci Baba’nın bir nazarlaması-

dır. Buraya testis, fıtık rahatsızlığı olan kim-

seler gider. Burada şifa bulmak için çeşitli 

ritüeller yerine getirilir. Yediler Baba arazisi 

ormanlık bir alandır. Burada bulunan genç 

meşe (pelit) ağaçlarının gövdesi ortadan iki-

ye kesilerek açılır. Açılan ağacın gövdesin-

den rahatsızlığı olan kimse birkaç defa geçi-

rilir. Rakamlar çeşitli anlatılarda değişmekle 

beraber en çok rastladığımız rakam üçtür. 

Bu işlemin ardından ikiye ayrılan ağacın 

gövdesi çamurla sarılır. Ağaç iyi olunca ra-

hatsızlığı olan kişinin de iyi olacağına ina-

nılır. Bu sebepten ötürü arazideki ağaçların 

neredeyse tamamı yaralıdır (KK: 2 ve 3).

Köydeki cemlerin hem aşığı hem dedesi 

olan Salih Arslan, Yediler Baba’dan şifa bulan 

onlarca insan olduğunu dile getirmektedir. 

Dedenin aktardıklarına göre, Amasya’nın 

Bayat köyünde Keçeci Baba Ocağı taliplerin-

den olan ve isimlerini vermek istemeyen bir 

ailenin 6-7 yaşlarındaki erkek çocuklarının 

vücudu sürekli şişmektedir. Bu şişkinliklere 

doktorlar çare bulamamış ve teşhis koyama-

mıştır. Aile, son bir umut olarak çocuğu alıp 

Keçeci Baba’ya getirmiştir. Salih Dede, ailesi 

ile birlikte çocuğu Yediler Mevkisi’ne götür-

müştür. Çocuğu iki pelit ağacının arasına 

yatırıp dua etmiştir. Çocuğun babası burada 

evladının şifa bulması için iki kurban adak 

adamıştır. Bir müddet sonra çocuk sağlığına 

kavuşmuş ve hastalığından bir eser kalma-

mıştır. Hayatta olan çocuk şuan liseye git-

mektedir (Saha araştırma ekibi).

Delikli Kaya: Bir büyük ve bir küçük 

deliğin olduğu bu mevkiye kayalarda bulu-

nan deliklerden dolayı bu isim verilmiştir. 

Yaylak konumunda orman içi bir arazidir. 

Anlatıya göre Keçeci Baba, buradaki büyük 

delikten geçmiştir. Hacı Bektaş Veli, amcası-

na dönerek marifet büyük delikten geçmek-

te değil küçük delikten geçmekte demiş, 

bunun üzerine amca Hacı Bektaş Veli küçük 
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delikten geçmiştir. Bölge halkı burada Keçe-

çi Baba ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin birbirlerini 

denediklerine inandığı için burayı ziyaret-

leri sırasında deliklerden geçmeye çalışır. 

Günümüzde Delikli Kaya mevkisine kurban 

götürülüp kesilmektedir (Saha araştırma 

ekibi, Bkz. Ek-5).

Satılmış Kaya: Keçeçi köyünün güney 

batısında bulunan nazarlamadır. Derenin 

içinde bulunan bir kaya vardır. Kaya adeta 

güvenli bir sığınak görünümündedir. Bura-

ya çocuk sahibi olamayan kadınlar getirile-

rek boyunlarına bağlanan yazma ile kayanın 

etrafında dolandırılmaktadır. Bu ziyaretin 

ardından çocuk sahibi olan kadınlar çocuk-

larına Satı, Satılmış gibi isimler koymaktadır 

(Bkz. Ek-5).

Poyrazlık: Satılmış Kaya’nın üzerinde 

bulunan bu mevkide Keçeci Baba’nın dolaş-

tığı rivayet edilmektedir. Mevki adını çok-

ça etkilendiği Poyraz rüzgârından almıştır. 

Mevkiinin havasının çeşitli rahatsızlıklara 

iyi geldiğine inanılmaktadır.

Dede Pınarı, Çıban Tekkesi: Köyün 

batısında kalan bu bölgeden az miktarda bir 

su çıkmaktadır. Çamurlu olan bu su çıbana 

sürülür. Sonra bir soğan kesilip bırakılır, so-

ğan kurudukça çıban yarasının kuruyacağı-

na inanılır (KK: 3 ve 4; Bk. Ek-5).

Cöherlik: Keçeçi Baba’nın ayakucundan 

çıkan toprağa cöherlik denmektedir. Tadı, 

kokusu ve yapısıyla normal bir topraktan 

farklı olan bu toprağın sandukanın altından 

çıktığına inanılmaktadır. Bu toprak, esa-

sında, köyün kuzeyinde bulunan Cöherlik 

mevkiinden getirilerek buraya bırakılmakta-

dır. Onlarca yıldır bu toprağın birçok rahat-

sızlığa şifa olduğuna inanılmaktadır. Tekke-

nin hizmetkarlarından olan Ümmügülsüm 

adında bir kadın toprağın bittiğini görünce 

Cöherlik denilen bu mevkiye toprak almaya 

gelir ve burada vefat eder (KK:4).

Kızlar Ziyareti: Köyün güneybatısında 

bulunan nazarlama, dergahta bulunan ha-

nımların bayan bayana ibadet, eğitim, yap-

tığı bir yerdir (Bkz. Ek-5).

Cibali: Köyün güneydoğusunda Kızlar 

Ziyareti’nin 200 m. kadar üzerinde bulunan 

bu bölgede bir zamanlar Keçeci Baba’nın 

doğu bölgesi nöbetçisinin bulunduğuna 

inanılmaktadır.

Höyük Tepesi: Ayakbastı mevkiinin 

batısında Cibali mevkiinin doğusunda ka-

lan bölgenin bir zamanlar gözetleme noktası 

olduğuna inanılmaktadır. Burası günümüz-

de Nevruz kutlamaları alanı olarak kullanıl-

maktadır.

Ayakbastı: Keçeci Baba’nın bu bölgeye 

geldiğinde burada üzerine bastığı taş par-

çasına ayaklarının izi çıkmış, taş günümüze 

kadar da varlığını korumuştur. İnanışa göre 

buraya geç yürüyen veya yürüyemeyen 

çocuklar getirilerek taşın üzerine tutulur. 

Ayaklarını taşa basan çocukların yürüyece-

ğine inanılır. Bunun yanı sıra felçli hastala-

rında Ayakbastı’dan şifa bulunacağına ina-

nılmaktadır. Burada Keçeci Baba tarafından 

çıkarıldığına inanılan bir suda bulunmakta-

dır (Bkz. Ek-5). 
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Keçeci Babanın nazarlamaları Çilekeş 

mahlası ile yazan Dede Salih Arslan’ın şu 

dizlerinde dile getirilmiştir:

Bir nazar eyledi kayaya baktı.

Gözderesi diye eser bıraktı.

Karataş içinde suyu akıttı.

Evliyalar Şahı Keçeci Baba.

Meşrebi Muhammed, atası Ali.

Mahlası Keçeci Şah Mahmud Veli.

Hasta şifa bulur, eyileşir deli.

Evliyalar şahı Keçeci Baba.

Karataş üsdüne ayağın bastı.

Vurdu asasını suyu akıttı.

Çırağ uyandırdı, delili yaktı.

Evliyalar şahı Keçeci Baba.

Senden murat alan keser kurbanını.

Sevinir muhipler yapar bayramı.

Cümle alem olmuş senin hayranın.

Evliyalar şahı Keçeci Baba.

Çilekeş Salih’e bu aşkı veren

Zehiri içipte fırına giren

Bütün dertlere dermanın veren

Evliyalar şahı Keçeci Baba. (Keçeci Baba 

Ocağı’ndan yetişen ozanların nefesleri hak-

kında bkz. Yücel, 2003).

Yukarıda değindiğimiz nazarlamaların 

yalnızca Cibali ve Cöherlik bölgesinde bu-

lunanlarında yatır vardır. Diğerleri Keçeci 

Baba’nın gezdiği, dolaştığı, dua ettiği yer-

lerdir. Buralara yapılan ziyaretler ve kesilen 

kurbanlar ile Keçeci Baba yad edilmektedir.

V. Yörede Günümüzde Devam 

Eden İnanışlar

Şifa Arama ve Kurban Kesme

Keçeci Baba Türbesi; bölgede Sünni ve 

Alevi toplum arasında saygı duyulan, sıkça 

ziyaret edilen bir mekandır. Keçeci Baba’nın 

ünü akıl ve ruh sağlığı hastalıkları açısından 

öne çıkmış; birçok bölgeden ziyaretçi hasta-

larına şifa aramak için türbeyi ziyaret eder 

hale gelmiştir. Türbenin girişindeki odadan 

açılan üç kapı vardır. En sağda kalan oda-

da Keçeci Baba ve ailesine mensup kimse-

lerin sandukaları vardır. Girişte tam karşı-

da kalan iki odadan ilkinde duvara bağlı 

ipler bulunmaktadır. Halk inanışına göre 

akli dengesi yerinde olmayan hasta buraya 

götürülerek bağlanır, aile tarafından Keçeci 

Baba türbesine bir kurban adanır, iyi olacak-

sa sıkıca bağlanan hasta inanışa göre Keçeci 

Baba tarafından çözülerek odadan çıkarılır. 

Şayet iyi olmayacaksa hasta bağlı kalır. Bağ-

lanan hastanın bir bekleme süresi yoktur. 

Bu konuda tekkede bulunanlar: “Beş daki-

kada çözülen de olur, bir gece bağlı kalan 

da olur.” demektedir. Araştırma ekibimiz 

Mardin’den türbeye ikinci kez getirilen akıl 

ve ruh sağlığıyla ilgili problemi olan hasta 

bir çocuğun bağlanmasına şahit olmuştur. 

Hasta çocuğun ailesi ile yaptığımız görüş-
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mede aldığımız bilgiye göre, bundan üç 

yıl kadar önce aile, Keçeci Baba’nın ününü 

duymuş ve çocuklarını aldıkları gibi köye 

getirmiştir. Odaya urgan ile sıkıca bağlanan 

çocuk kısa bir süre sonra çözülerek dışarı 

çıkmış, baba çocuklarının iyi olması halin-

de türbede kurban keseceğine dair bir adak 

adamıştır. Çözülmüş olan çocuklarını alıp 

evlerine dönen aile aynı hafta içinde çocuk-

larında gözle görülür bir sakinlik fark etmiş; 

çocukta daha önceden rastladıkları bağırma 

ve etrafa zarar verme gibi bozuklukların or-

tadan kalktığına şahit olmuştur. Ailenin an-

lattığına göre, baba adadığı kurbanı zaman 

geçtikçe unutmuş ya da ihmal etmiştir. Üç 

sene sonra çocukta bağırma halleri tekrar or-

taya çıkınca çocuklarını alan aile ikinci defa 

türbeye ziyarete gelmiştir. Bu ziyaret esna-

sında karşılaştığımız aile çocuklarını tekrar 

odaya bağladılar. Çocuk kısa bir zaman 

sonra odadan çözülerek çıktı. Baba, köyden 

temin ettiği kurbanını türbenin aşevinde 

kesti. Keçeci köyünde oturan ve bizimle bu 

olaya şahit olan kişiler babanın kurban sö-

zünü tutmamasının niyetini zedelediğini, 

Keçeci Baba’ya söz verilen kurbanın mutlak 

suretle kesilmesi gerektiğine olan inançları-

nı buna benzer şahit oldukları çeşitli olayları 

aktararak dile getirdiler. Köy ihtiyar heye-

tinden Hasan Temiz, ocaklıların ve köylü-

nün burada kesilen kurbana verdiği önemi 

“Keçeci Baba ne ev ister ne araba ne fistan; 

yalnızca kurban ister” sözüyle açıklamaya 

çalıştı. Gerçekten de köyde kurbana ve da-

ğıtılan lokmaya verilen önemin çok büyük 

olduğunu birçok kişiden dinledik. Kaynak 

kişilerimizden olan Hüseyin Gürbüz’ün an-

nesi kurban kesme gücü olmayanların horoz 

kesebileceğini, horozdan kurban olmadığını 

çok iyi bildiğini ancak bundan maksadın 

lokma dağıtmak olduğunu; bu niyetle kesi-

len horoza da Cerbail adını verdiklerini be-

lirtti (KK: 7).

Ağaç Kültü

Türkler geçmişten günümüze dek ağaca 

ve ağaç çeşitlerine pek çok manalar yükle-

mişlerdir. Ağaçların ölümsüzlüğü simge-

lediğini düşündükleri gibi kendilerini ko-

ruyacağına, bütünlük sağlayacağına, istek-

lerinin yerine gelmesi için aracı olacağına, 

ölülerini koruyacağına, bu ve bunun gibi 

pek çok inanca sahip olarak yaşamış ve ge-

lecek nesillere de bu şekilde aktarmışlardır. 

Seçtikleri ağaçları ya şekillerine göre ya da 

adlarına göre manalar yükleyerek hayatları-

na sokmuşlardır. Pervin Ergun, Ağaç Kültü 

kitabında Türklerin başta ağaç olmak üze-

re kutsal kabul edilen nesnelere tanrısallık 

çerçevesinde değerlendirmediklerine, hiçbir 

zaman tapınılan nesneler haline dönüştür-

mediklerinden bahseder. Türk ağaç kültü 

ve bu külte bağlı olarak oluşan uygulama-

lar hususunda Keçeci köyünde özellikle 

pelit ağacı ile ilgili uygulamalara rastlamak 

mümkündür. Pervin Ergun’un kutsal ağaç-

lar arasına aldığı meşe ağacı Anadolu’da pe-

lit olarak adlandırılmaktadır (Arslan, 2014: 

63 vd.).

Şah Mahmud Veli’nin keçeci namını al-

masıyla ilgili menkıbede yer verdiğimiz an-

latının giriş kısmı da Ağaç kültü ile bağlan-

tılıdır. Köyde kısa bir süre öncesine kadar 
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Perşembe geceleri pelit ağacı yakılırmış. Sa-

lih Arslan, “Dedemin üvey annesi Suzi’nin 

-(Ocak da yetişen divanı bulunan halk ozanı) 

kız kardeşi olurdu- perşembe akşamları pe-

lit ağacı olsa da yaksak, dediğini hatırlarım 

ancak artık çok bilinen bir gelenek değildir.” 

diyerek geleneğin günümüzde devam etme-

diğini belirtmektedir.

Yine Keçeci Baba’nın nazarlamalarından 

Yediler Mevkii’nde ağaç gövdesi yarmak, 

ağacın iyileşmesi halinde hastanın iyileşece-

ğine inanmak gerek bölge halkının gerek zi-

yaretçilerin ağaç kültüne inanışlarını ortaya 

koymaktadır.

Taş Kültü 

Keçeci köyünde taş kültü bağlamında 

değerlendirebileceğimiz inanışlara rastla-

mak mümkündür. Keçeci babanın türbesin 

önünde bulunan çelik taşı adı verilen taş 

bunlardan biridir (Bkz. Ek-6). Taşın Hora-

sandan Şah Mahmud Veli’nin iskân edi-

leceği yeri belirlemek için atılan bir nişane 

olduğu; Şah Mahmud Veli’nin Anadolu’ya 

nişanını bulmak için geldiği ve taşın bulun-

duğu yere zaviyesini kurduğu anlatılmak-

tadır. Günümüzde taşla ilgili taşı kucakla-

yan insanların ellerinin kavuşması halinde 

Cennete, kavuşmaması halinde Cehenneme 

gideceği yönünde bir inanış vardır. Taşı 

kucaklama ritüeli gerek Alevi, gerek Sünni 

halk tarafından yerine getirilir.

Keçeci Baba’nın evinde bulunan kera-

met göstermek için hamur gibi yoğurduğu 

siyah renkli, üzerinde yumruk izleri bulu-

nan bir kutsal taş da mevcuttur (Bkz. Ek-6). 

Keçeci Baba’nın nazarlamalarından olan 

Ayak Bastı’daki Keçeci Baba’nın ayaklarının 

izinin olduğuna inanılan taş da ziyaret edil-

mekte, burada yürüyemeyen çocuklar ve 

felçli hastalar için şifa aranmaktadır.

Tek Katlı Ev

Keçeci baba türbesi tek katlı bir yapıdır. 

Köy halkı türbenin yükseğine çıkacak her-

hangi bir yapı inşa etmez. Keçeci Baba’ya 

duydukları saygıdan dolayı köyde bütün 

evler, okul dahil tek katlı yapılardır. Türbe-

den daha yükseğe yapılacak yapının Keçeci 

Baba tarafından yıkılacağına inanılmakta-

dır. Köydeki camiye minare yapılmasına 

izin vermemeleri de bu inanıştan ileri gel-

mektedir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışmayla Anadolu’da ahiliğin son 

temsilcilerinden olan Keçeci Baba ile ilgili 

rivayetler, inanışlar, mekanlar tartışılmaya 

çalışılmıştır. Çalışma iki yöntem üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, yaklaşık iki 

sene süren saha çalışması ve sözlü tarih ve-

rileri toplanması süreciyle köyde yaşayan 

ocak mensuplarından çeşitli bilgiler elde 

edilmiştir. İkinci olarak, Başbakanlık Os-

manlı Arşivi, Tapu Kadastro Genel Müdür-

lüğü Arşivi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 

arşivinden Keçeci Baba ve köyüne ilişkin 

belgeler derlenmiştir. Daha sonra belgeler 

okunarak köyün ve köyde bulunan vakfın 

bazı özellikleri ortaya çıkarılmıştır. 
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Yapılan bu çalışmalar sonunda bazı yeni 

verilere ulaşılmıştır. Bunlardan ilki; köyde 

Keçeci Baba türbesi içerisinde bulunan san-

cak günümüzde genelde sözlü kültürde yer 

alan Keçeci Baba’nın üç oğlunun adını açık-

ça vermektedir. İkinci olarak köy Osmanlı-

lar döneminde Kazabad nahiyesi ya da ka-

zasına bağlıdır. Bu nahiye Tokat-Turhal ara-

sındaki bölgeyi kapsamaktaydı ve merkezi 

şimdiki Tokat ili Pazar ilçesinin bulunduğu 

yerdeki köydü. Köyün o dönemki adı Fakih-

ler köyüydü. Hatta Fakihler köyünün divani 

vergileri ilk Osmanlı vergi kayıtlarında Ahi 

Mahmud Vakfı’na bırakılmıştı. 

19. yüzyıla gelindiğinde köydeki zavi-

yenin ortadan kalktığı, bir caminin bulun-

duğu ve Ahi Mahmud Vakfı’nın gelirlerinin 

cami ve türbe ile onun soyundan gelen vakıf 

mütevellilerine bırakıldığı görülmektedir. 

Ayrıca 19. yüzyıl ortalarında vakfın tevli-

yetinin Seyyid Kasım Pehlivan’a ve daha 

sonra oğullarına geçtiği, bu sürecin biraz 

sıkıntılı atlatıldığı ve vakfın muhasebesinin 

bir müddet tutulamadığı belgelerden anla-

şılmaktadır. Seyyid Kasım’ın mütevelliliği 

almasında Ahi Mahmud’un erkek neslinden 

kalan son temsilci olmasının bir payı oldu-

ğunu düşünmekteyiz.

Ahi Mahmud Vakfı’na ait bir zemin 

(Tekkeyeri adıyla bir çiftlik) ve bir değirmen 

vardı. Vakıf bu çiftliğin malikane gelirleri ve 

değirmenin kirasıyla ayakta duruyordu. 

Fakihler köyü için 19. yüzyıldan itibaren 

Keçeci Baba köyü adı kullanılmaktaydı. Bu-

nunla birlikte köy Cumhuriyet döneminde 

Tokat ili Erbaa ilçesine bağlanmıştı. Köyde 

halen akıl ve ruh hastalıklarının tedavisi ve 

benzeri konularda gelen nazarlamalar bu-

lunmakta olup yaptığımız çalışmada bunla-

ra de yer verilmiştir.
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EKlER

EK-1:Keseğen Baba Türbesi yakınlarındaki mezar taşı ve çeviri yazısı

Mezar Taşının İlk Hali Mezar Taşının Temizlenmiş Hali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezar Taşındaki Yazının Okunuşu

Mağfiret kıl beni Yâ Rabb-i Zeydân
Bi-Hakk-ı ‘Arş-ı ‘Azam-ı Nûr-ı Kurân
Gelüb kabrim ziyâret iden ihvân
İde ruhuma bir Fâtiha ihsân
Hâcı Boz-zâde Yûsuf Efendi’nin rûhuçün
El-Fâtiha fî sene 1326 (1908-1909)



164

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Ek-2:1840’larda Keçeci Köyünde Hane Reisleri (Temettuat Defteri kayıtları)

Hane Numara İsim

1 1 Kara Hasan oğlu Hasan

2 2 Resul oğlu Mehmed

3 3 Monla Hasan oğlu Hüseyin ve Osman

4 4 Kara Ahmed oğlu Ali

5 5 Gani oğlu Mahmud

6 6 Gani oğlu Ali

7 7 Deli Mehmed oğlu Hacı Mahmud

8 8 Öksüz Ahmed

9 9 Mehter Ali

10 10 Kemal oğlu İsmail

11 11 Kel Mehmed oğlu Baba Ali

12 12 Murteza oğlu Ali

13 13 Deli Mehmed oğlu Mahmud

14 14 Fazlı oğlu Mahmud

15 15 Öksüz oğlu Mehmed

16 16 Molla Yakub oğlu İsmail

17 17 Beter oğlu Ali

18 18 Abdülkadir oğlu Hasan

19 19 Zeynel oğlu İbrahim

20 20 Çolak Musa

21 21 Monla İbrahim oğlu Mustafa

22 22 Gani oğlu Topal Ahmed

23 23 Mustafa oğlu Ali

24 24 Ahmed Dede oğlu Abdülkadir

25 25 Çepni oğlu Ali

26 26 Koca Osman oğlu Mustafa

27 27 Haydar Efendi mahdumu Hatib ve Kasım Efendi
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Ek-3: Keçeci Köyü Erkek Nüfus (Nfs. D. 2267, s. 267-268)

İsim Yaş

Bicanoğlu kısa boylu kara sakallı Ebil bin Halil 33
267 
s.?

Süleyman Dede oğlu orta boylu kara sakallı Mehmed bin Zeynel 30

Süleyman Dede oğlu uzun boylu ter bıyıklı Bektaş bin Süleyman 20 m.

Karındaşı orta boylu şâbb-ı emred Ali bin Süleyman 15 m.

Torun oğlu orta boylu kumral bıyıklı İsmail bin Mustafa 25 m.

Karındaşı sabi Mehmed bin Mustafa 11

Deli/Veli? Mustafa oğlu orta boylu sarı sakallı Abdülkadir bin İbrahim 30

Karındaşı orta boylu kara bıyıklı Mustafa bin İbrahim 23 m.

Diğer karındaşı uzun boylu ter bıyıklı Hüseyin bin İbrahim 21 m.

Koca Osman oğlu orta boylu sarı sakallı Abdurrahman bin Mahmud 24

Orta boylu kumral bıyıklı Ali bin Murteza 24 m.

Karındaşı yetim sabi Ahmed bin Murteza 11

Yeter/Beter? Oğlu uzunca boylu ter bıyıklı Resul bin Ali 23 m.

Karındaşı uzun boylu ter bıyıklı Ali bin Ali 22 m.

Diğer karındaşı orta boylu ter bıyıklı İbrahim bin Ali 20 m.

Zeynel oğlu orta boylu kumral sakallı Abdülkadir bin Ahmed 38

Fazlı oğlu uzun boylu ter bıyıklı Ali bin Hüseyin 22 m.

Kel Mehmed oğlu uzunca boylu kara sakallı Mustafa bin İbrahim 38

Karındaşı orta boylu kara sakallı Mahmud bin İbrahim 36

Diğer karındaşı uzun boylu kumral bıyıklı Ali bin İbrahim 25 m.

Göbüz/Köpüz? Oğlu kısaca boylu şabb-ı emred Hüseyin bin Musa 13 m.

Kemal oğlu kısa boylu kara sakallı İsmail bin Hasan 38

Büyük? Kısaca boylu şâbb-ı emred Hasan 17 m.

Karındaşı Kemal oğlu kısa boylu kara sakallı Ömer bin Hasan 40

Kara Hasan oğlu orta boylu kara sakallı Mustafa bin Hasan 40

Oğlu uzun boylu az kara sakallı Hasan 22

Camcı? Oğlu uzunca boylu az kumral bıyıklı Ali bin Mehmed 22 m.

Karındaşı sabi İbrahim bin Mehmed 10
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Resul oğlu kısaca boylu kara bıyıklı Mehmed bin Abdülkadir 24 m.

Karındaşı orta boylu az kumral bıyıklı Ali bin Abdülkadir 22 m.

Uzun oğlu orta boylu kara sakallı Ahmed bin Ahmed 33

Uzun oğlu uzun boylu kumral sakallı Halil bin Hasan 38

Oğlu sabi Ali 10

Sabi İsmail bin Kizir İbrahim 11

Dingil/Döngel? Ali oğlu uzun boylu kara sakallı Hüseyin bin Musa 38

Oğlu sabi Satılmış 12

Orta boylu kara sakallı Ebil/İbil? bin Kul Veli 30

Orta boylu ter bıyıklı Ali bin Hacı Ahmed 20 m.

Deli/Veli? Mehmed oğlu orta boylu kumral sakallı Mehmed bin Osman 25

Abdülgani oğlu uzun boylu kumral sakallı Ali bin Ali 33

Abdülgani oğlu uzunca boylu kara sakallı Mahmud bin Hasan 28

Orta boylu kumral sakallı Hüseyin bin Molla Hasan 30

Kara Mustafa oğlu sabi Mahmud bin Mehmed 10

Kara Mustafa oğlu uzunca boylu kara sakallı Mustafa bin İsmail 35

Kara Mustafa oğlu uzun boylu şâbb-ı emred Ali bin İsmail 17 m.

Karındaşı kısa boylu şabb-ı emred Veli bin İsmail 15 m.

Kara Hasan oğlu damadı orta boylu kara sakallı Hüseyin bin Ali 28

Seyyid Ahmed oğlu uzun boylu az sarı sakallı Ali bin Ahmed 21 m.

Öküz oğlu orta boylu kara sakallı Halil bin Mustafa 35 268 s.

Yarım oğlu orta boylu kara sakallı Mustafa bin İsmail 33

Karındaşı kısaca boylu az kumral bıyıklı Halil bin İsmail 25 m.

Diğer karındaşı orta boylu az kumral bıyıklı Hasan bin İsmail 23 m.

Kısa boylu kumral sakallı Komanatlı Halil bin Hasan 26

Fazlı oğlu kısa boylu kara sakallı Abdülkadir bin Halil 35

Kömrüklü/Gümrüklü? Oğlu yetim sabi İsmail bin Mustafa 12

M. (mücerred-bekar) nüfus.
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EK-4: İran Dışişlerinden gelen ve Keçeci Baba’nın kökeniyle ilgili cevap 

içeren yazı
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EK-5: Keçeci Baba Nazarlamaları ve Taş Kültü ile İlgili Fotoğraflar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayakbastı
Ayakbastı’da Keçeci Baba’nın ayak izlerinin 

olduğu taş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delikli Kaya, Keçeci Baba’nın geçtiği delik Delikli Kaya, Hacı Bektaş Veli’nin geçtiği yer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satılmış Kaya Satılmış Kaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çıban Tekkesi ve Çevresi Çıban Tekkesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kızlar Ziyareti
Kızlar Ziyareti mevkiinde en yaşlı ağaç 

(şampiyon ağaç)
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EK-6: Keçeci Baba’nın Evi, Türbesi, Türbede Bulunan Sancak ve Taşlar ile 

İlgili Fotoğraflar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çelik Taşı Keçeci Baba’nın yoğurduğu taş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keçeci Baba’nın evi içinden bir görünüm Türbede bulunan sancak
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Sancağın alt kısmı Sancağın alt kısmı
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GAZİLER OVACIĞI’NDAN BİR EREN: DERVİŞ 

EDNA’NIN HAYATI VE DEYİŞLERİ

A SAINT FROM GAZİLER PLAINS: DERVİŞ EDNA’S LIFE 
AND POETRY

Ali ONAR1 

Caner IŞIK2

ÖZ

Gaziler Ovacığı, Alevilerin yoğun bi-

çimde yaşadığı bir yerdir. Aleviler arasında 

erenlik diğer bir adıyla gerçeklik çok önem-

li bir kavramdır. Yörede oldukça fazla eren 

yaşamıştır. Bunlar, gerek madden gerekse 

ruhen insanlara yardım etmiş zatlardır. Bu 

erenlerden biri de Karahisar köyünde do-

ğup yaşamış olan Derviş Edna’dır. Yörede 

kendisini eren diye bilinip saygı duyulur. 

Muhabbet ortamlarında, cem erkanlarında 

bulunarak insanları hak yolunda olmaya ça-

ğırmıştır.

Derviş Edna’nın mürşidi yine Gaziler 

Ovacığı erenlerinden olan Merzifon’lu Kul 

Fakir’dir. Bu yüzden Kul Fakir Ali dervişin 

Makale geliş tarihi: 28.06.2016 • Makale kabul tarihi: 25.11.2016 

1 Uzman Araştırmacı, Adnan Menderes Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana-
bilim Dalı.

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

etkisi Derviş Edna’da açıkça görülür. Bu et-

kileri deyişlerinde de görmek mümkündür. 

Deyişleri Alevi inanç yapısını anlatan nefes 

tarzındadır. Bu deyişler yörede ezbere bili-

nip cemlerde söylenmiştir. Söz konusu de-

yişler hem kulaktan kulağa hem de yazılı 

olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Çalış-

mamız yoğun derleme bir çalışmasının ürü-

nüdür. Bu derleme, Derviş Edna’nın türbe-

sini ziyaret eden sevenleri (sevicileri) ve gü-

nümüzde yaşayan kendi evlatları, torunları 

ile görüşülerek tamamlanmıştır. Daha sonra 

bu bilgiler düzenlenerek makale oluşturul-

muştur. Çalışmamızda aynı zamanda yazı-

lı ve görsel kaynaklar da kullanılıp Derviş 

Edna bütünsel olarak değerlendirilip analiz 

edilmiştir. Derviş Edna hakkında daha önce 

bu düzeyde akademik araştırma yapılma-

mıştır. Çalışmamız ile Derviş Edna, Anado-

lu kültür kaynağı olarak bilim dünyasına 

kazandırmak hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Derviş Edna, Ga-

ziler Ovacığı, Alevilik, Erenlik, Karahisar 

Köyü.
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ABSTRACT

Gaziler Plain is a place that is densely 

populated by Alevis. Saintness is a very 

important concept among Alevis. So many 

saints live in the region. These dignitaries 

help people both materially and spiritual-

ly. One of these saints is Derviş Edna from 

Karahisar village. He was a well-known and 

respected Saint in the region. At public plac-

es and worships trying to guide people the 

god path.

Dervis Edna’s tutor is Kul Fakır who is 

also a saint from Merzifon. So, the influence 

of Kul Fakir Ali Dervis was clearly seen on 

Derviş Edna. The influence can be seen in 

his poetry. These poetries can be a elabora-

tion of the belief structure of Alevis. These 

are memorised and repeated at “cems”. 

These poetries in point has been reached to-

day both in writing and orally. Our study 

is a product of an intense compilation. This 

compilation was completed with visitors of 

Dervis Edna`s tomb, his lovers, living chil-

dren and grandchildren. After that the arti-

cle was prepared by organising these docu-

ments. In our study Derviş Edna was con-

sidered as a whole and analysed by using 

both writing and visual sources. Before now 

there had been no academic research done 

about Derviş Edna. The aim of our study is 

to bring Derviş Edna in the science world as 

a cultural source of Anatolia.

Keywords: Derviş Edna, Gaziler Plains, 

Alevis, Saintness, Karahisar Village.

GİRİŞ 

Gaziler Ovacığı Alevilik açısından 
önemli bir yere sahiptir. Bu yörenin içinde 
bulunan Alevi köylerine baktığımız zaman 
Aleviliğin daha duru bir biçimde yaşandığı 
görülmektedir. Alevilik içerisinde önemli 
unsurlardan biri erenliktir. “Erenler, halk 
belleğini ruhsallık yönünden yeniden şekil-
lendiren kişilerdir. Gündelik hayat içinde 
yaşanan karmaşalara; insanın ‘aslına’ duyu-
lan inanç ve kararlılıkla, Hakk’a teslimiyet 
sonucu duyulan güvenle cevap verirler” 
(Işık, 2013: 120). Halk arasında bu kişilere 
çok farklı isimler verilmiştir. Yörede ermiş 
anlamına gelen “gerçek” kelimesi sıkça ge-
çer. Bu, erenlerin gerçek olması, gerçek dün-
ya ile temas halinde olmalarına inanmaları 
ile ilgilidir. Bu bölgede yaşamış olan erenler 
birbirleri ile etkileşim halinde olmuşlardır. 
Farklı bölgelere gidip gelen bu erenler ge-
niş bir coğrafyaya seslerini duyurmuşlardır. 
Böylelikle bir ereni anlamamız ve araştırma-
mız için farklı bölgelerde araştırma yapma-
mız gerekmektedir. 

Gaziler Ovacığı’nda eren sayısı olduk-
ça fazladır. Bu durum hakkında bir rivayet 
Merzifonlu Kul Fakir’e aittir. Bu rivayete 
göre Hızır buradan geçerken çuvalının altı 
delinmiş ve gittiği yol boyunca buğdaylar 
dökülmüştür. Dökülen her bir buğday ora-
daki bir ereni temsil eder. Bundan dolayı 

bu yörenin ereni eksilmez denir3. Başka bir 

3 Kadim ONAR: Çorum-Merkez-Karasar Köyü, 1966 
doğumlu, ilkokul mezunu. Derviş Edna, annesinin 
dayısıdır. Ezberinde birçok erene ait deyiş mevcuttur. 
Bildiklerinin çoğunu, Derviş Edna’nın sevicilerinden 
olan anneannesinden öğrenmiştir (KK10).
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rivayet ise bu yöreden Battal Gazi’nin geç-

tiği ve bu yatan zatların da savaş esnasında 

şehit olan askerler olduğu yönündedir.4 Ga-

ziler Ovacığı; Amasya’nın Gümüşhacıköy, 

Merzifon, Suluova ilçelerini ve Çorum’un 

da Amasya tarafında bulunan birkaç köyü-

nü kapsar. İşte bu köylerden biri de eski adı, 

Karasar olan ve civarda böyle bilinen Karahi-

sar köyüdür. Karahisar Köyü, Alevilik inan-

cının halen yaşandığı, eski âdetlerine bağlı 

bir Alevi köyüdür. Köyün etrafında toplam 

on dokuz adet türbe bulunmaktadır.5 Birka-

çı köyün içinde olmak üzere diğerleri köyün 

etrafını çember misali çevrelemiştir. Köy hal-

kı bu türbelerin kendilerine destek oldukla-

rına inanır. Bu türbelerin farklı destekleri 

vardır. Kimisi ruhsal, kimisi şifa anlamında 

yardım ettiklerine inanılır. Türbelerin çoğu 

hakkında kesin olmayan söylenti düzeyinde 

bilgiler vardır. Bu türbelerin birçoğu kabir 

olmasına rağmen makam onlalar da vardır. 

Türbelerdeki kişilerin önemli zatlar olduğu-

na inanılır aynı zamanda türbelerin de köyü 

koruduklarına inanılır. Komşu sünnî köyle-

rin birinde ikâmet eden bir adamın Karahi-

sar köyünden Hüseyin Uslu’ya anlattığına 

göre; 1980 Çorum olayları esnasında köye 

saldırmaya gelen kişilerin köye yaklaştıkla-

4 Tayfun ÇETİN: Çorum-Karasar Köyü, 1986, Lise 
mezunu. Kendisi aile olarak dini bilgisi oldukça faz-
la olan bir aileden gelir. Öğrenmeyi seven ve okuyup 
araştıran birisidir (KK20).

5 Bu türbelerin isimleri şunlardır: Ali Buğez Dede, To-
kacın Pınar, Büyük Pınar, Öksürük Tekkesi, Tangala, 
Çirçir, Akkubbe, Derviş Dede, Üçler Dede, Abdullah 
Hoca, Musalla, Yağmurlu, Yüce Dede, Hamza Dede, 
Sırıklı, Kanili Kızı, Seyit Salat Türbesi,Sabır Dede, Se-
yit Salat Türbesi

rında bir sis bulutunun köyü kapattığı ve ge-

len kişilerin köye giriş bulamadığı, sis bulu-

tunun içinde ilerleyenlerin başladıkları yere 

geri döndükleri, bu sebeple köye giremeden 

geri dönmek zorunda kaldıkları aktarılır.6

Derviş Edna, 1878 yılının Ramazan ayı-

nın Kadir gecesinde dünyaya gelmiştir. Asıl 

adı Mehmet’tir ve mensup olduğu aile 1934 

soyadı kanunu ile “Ercelep” soyadını almış-

tır. Anlatılanlara göre; orta boylu, beli hafif 

kambur, sakallı, uzun saçlarını on iki örgü 

şeklinde yapıp kafasındaki yeşil sarığa ko-

yan bir kişidir.7 Derviş Edna, yoksul bir ai-

leden gelmiştir ve geçimini köyde çobanlık 

yaparak sağlamıştır. Yaşadığı dönemde kıy-

meti bilinmemiştir. Hor görüp yaptıklarıyla 

alay eden ve ona düşmanlık besleyen kişiler 

olmuştur. Bu düşmanlığı başka köylerden 

ziyâde, kendi köylüleri etmiştir. Ama o, hiç-

birine kötü davranmamış ve kin gütmemiş-

tir. Böyle kişiler olduğu kadar onu sevenler 

de vardır. Bu sevenler sürekli yanında olan 

ve onun sohbetlerinde bulunan kişilerdir. 

Sevenleri Derviş Edna’nın deyişlerini def-

terlerine yazıp çocukları vasıtasıyla günü-

müze değin ulaştırmışlardır. 

6 Hüseyin USLU: Çorum-Merkez-Karasar Köyü, 1955 
doğumlu, ilkokul mezunu. Köyde fazla yaşamayıp 
ömrünün çoğunu Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesin-
de geçirmiştir. Civar köylerde tanıdığı çok olup yöre 
hakkında bilgilidir (KK8).

7 Ali DOĞMUŞ: Çorum-Karasar Köyü, 1927 doğum-
lu, İlkokul mezunu. Köyün bilinen hocalarındandır. 
Havas ilimleriyle ilgilenir. Civarda yaşamış en eski 
erenler hakkında bilgisi bulunur. Arapça ve Farsça’ya 
hakimdir (KK1).
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Derviş Edna üzerine akademik düzey-

de bir araştırılma yapılmamıştır. Yörede se-

vicilerinin defterlerindeki deyişleri dışında, 

yine bu defterlerden yararlanılarak oluştu-

rulmuş bir derleme kitap (Çevik, 2008) ve 

kızı Behiye’nin ölmeden önceki ses kayıtları 

mevcuttur. Biz de bu derlemede hem bun-

lardan yararlanarak hem de detaylı bir alan 

araştırması sonucunda elde ettiğimiz veri-

lerle bu çalışmayı meydana getirdik. 

Derviş Edna’nın mürşidi Kul Fakir’dir. 

Kul Fakir’in Merzifon’da yaşaması sebe-

biyle, o bölgeye gidip gelen Derviş Edna, 

geniş bir coğrafyada tanınmıştır. Gezdiği 

bölgelerde cemlere katılan Derviş Edna’nın 

deyişlerini buralarda söylemiştir. Bizde 

çalışmamız esnasında bu geniş coğrafya-

da Derviş Edna’nın izine sıklıkla rastlamı-

şızdır. Hem kendi köyü olan Karahisar’da 

hem de Amasya’nın köylerinde derlemeler 

yapılmıştır. Onun sevenlerinin ezberlerinde 

ve defterlerinde bulunan deyişler aktarıl-

mıştır. Muhabbetlerinde bulunmuş kişiler, 

deyişlerini ezberlerinde tutmuşlar ve bu de-

yişler sözlü kültür vasıtasıyla kulaktan ku-

lağa aktarılarak günümüze değin ulaşabil-

miştir. Deyişler birkaç kelime yanlışları olsa 

da genel olarak doğru olarak aktarılmıştır. 

Söz konusu deyişler, muhabbet ortamların-

da dinlenip düzeltilmiş ve doğru biçimde 

aktarılmasına dikkat edilmiştir. Yörede ses 

ve video kayıtlarıyla derlemeler yapılıp tüm 

bunların sonucunda en doğru kayda ula-

şılmıştır. Bu bilgiler analiz edilerek Derviş 

Edna’nın hayatı ve düşünce dünyası üzerin-

de bilgiler ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışma ile 

Derviş Edna üzerinde akademik bir çalışma 

yapılmış olup bilim dünyasına kazandırıl-

mış olacaktır. 

Derviş Edna’nın Hayatı ve 

Düşünce Dünyası

Gaziler Ovacığı (Işık, 2013; Işık; Onar, 

2015) üzerinde yeterince araştırılma yapıl-

mamış bir bölgedir. Ruhâniyetin ve çağdaş 

değerlerin iç içe olduğu, Aleviliğin saf ve 

duru halde yaşandığı bir yöredir. Yöreye 

bakıldığında çok fazla eren evliya dikka-

timizi çekmektedir. Bunlardan biri de asıl 

adı Mehmet olan Derviş Edna’dır. Yörenin 

diğer önemli ismi Kul Fakir tarafından ye-

tiştirilmiştir. 

Derviş Edna hakkında ilk araştırma-

yı 2008 yılında Mehmet Çevik yapmış ve 

“Derviş Edna ve Fedâî” ismi ile yayınla-

mıştır. Mehmet Çevik’e bu çalışma esna-

sında, gerek deyişlerin bulunması gerekse 

menkıbeleri hakkında yardımcı olan isim, 

yani çalışmanın mimarı Hasan Yüceer’dir.8 

Hasan Yüceer anlattığı bilgileri ve deyişle-

ri babasından öğrenmiştir. Ailesi dervişan 

bir ailedir. Babası, Derviş Edna’nın gönül 

dostlarından olup onun muhabbetlerinde 

bulunmuş bir kişidir. Duyduğu deyişleri 

ezberleyip defterine yazmıştır. Bu defter şu 

an Hasan Yüceer’dedir. Hasan Yüceer, ha-

8 Hasan YÜCEER: Çorum-Karahisar Köyü, 1956, Lise 
Mezunu. Babası Derviş Edna zamanında yaşamıştır. 
Deyiş sevgisi sebebi ile başta Derviş Edna olmak üze-
re birçok aşık ve dervişin deyişlerini topladığı defteri 
vardır. Hasan Yüceer de anlattıklarını bilhassa babası-
nın deyişler topladığı cönkten öğrenmiştir (KK7).
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len Çorum’da ikamet eden gönül dostu bir 

isimdir. Kendisi Derviş Edna’nın 2015 yılın-

da vefat eden kızı Behiye Ercelep ile de ile-

tişim halinde olmuş, ondan da Derviş Edna 

hakkında çokça bilgi edinmiştir. Biz de bu 

bilgileri kendisinden bizzat edinip makale-

mizde aktardık. Deyişlerin çözümlenmesi 

ve Mehmet Çevik’in eserindeki bazı hatala-

rın düzeltilmesinde söz konusu defter bize 

yardımcı olmuştur. Ayrıca alan içinde yaptı-

ğımız çalışmalarla beraber Musa Yıldız’dan, 

Mehmet Çelik’ten, Kemal Gevrek’ten de 

yeni deyişler çalışmamıza katılmış olup Der-

viş Edna Külliyatı bir araya getirilmiştir. 

Derviş Edna, 1878-1928 yılları arasında 

Çorum’un Karahisar köyünde yaşamıştır.9 

Doğduğu gün Kadir gecesine denk 

gelmektedir.10 O gün köye cem yapmak için 

İdrislerin Mehmet Dede diye bilinen bir 

dede gelir. Bu ceme Derviş Edna’nın hami-

le annesi de katılır. Semah esnasında san-

cıları başlayan kadını hemen eve getirirler 

ve o gece Derviş Edna dünyaya gelir. İsim 

koymak için aile halkı fikrini söyler. Kadir, 

Hamdi ve Mehmet isimleri kâğıtlara yazılıp 

kura çekilir. Annesi üç seferinde de Mehmet 

ismini çeker ve bebeğin ismi Mehmet olur. 

9 Köye ilk yerleşen boy Oğuzların Avşar boyunun 
Alişar aşiretidir. Bu isim zamanla Alaşar, sonrasında 
Karaşar ve en son olarak da Karasar halini almıştır. 
Daha sonra bu isim sadeleştirmek ve akılda kalıcılığı 
sağlamak amacıyla Karahisar olarak değiştirilmiştir. 

10 Behiye ERCELEP: Amasya-Merzifon, 1926-2015, 
İlkokul Mezunu. Derviş Edna’nın iki çocuğundan 
büyük olanıdır. Doğumundan iki yıl sonra babasını 
kaybetmiştir. Bildiği deyişleri annesi ve onu sevenle-
rinden öğrenmiştir. 2015 yılında vefat etmiştir (KK3).

Ertesi gün hayırlı olsun demek için ziyarete 

gelen Mehmet Dede bebeğin ismini sordu-

ğunda annesi; “Senin ismin dururken başka 

isim koyar mıyız hiç?” demiştir. 11

Derviş Edna, büyüyünce geçimini sağ-

lamak için çobanlık yapmaya başlamıştır. 

Çobanlık yaparken bir yandan hayvanları 

otlatır bir yandan da yanık sesiyle deyişler 

söylermiş. Sesinin güzelliği ile etrafındaki 

herkesi kendisine hayran bırakırmış. Hak 

kelâmı olarak kabul edilen bu deyişler, şiir 

ustalıklarıyla dolu olup, kolay ezberlenme 

teknikleri ile günümüze kadar kalıcılığı 

sağlanmıştır.12 Derviş Edna bu deyişleri ve 

ruhsal etkileriyle kısa zamanda ilgi uyan-

dırmıştır. Derviş Edna’nın sözlerindeki ha-

kikatin farkına varanlar ona itibar etmiş ve 

sözlerine önem vermişlerdir. Deyişleri cem-

lerde söylenmiş, sevicileri tarafından ezber-

lenip muhabbetlere konu edilmiştir. Bu mu-

habbetler sadece kendi köy halkı ile Gaziler 

Ovacığı genelinde dillendirilmiştir. 

Hz. Ali’ye batıl ile hakikat arasındaki 

farkı sorduklarında; Hz. Ali, elini yüzüne 

dört parmağı ile kapatmış ve “Dört parmak 

kadardır. Batıl duyduğun, hakikat ise gör-

düğündür” demiştir. İşte bu erenler, Hz. 

11 Melek TURAP: Çorum-Karasar Köyü, 1930, ilko-
kul mezunu. Çok genç yaşta dul kalan Melek hanımın 
dedesi Satılmış derviştir. Çocukluğunda birçok yöre 
erenini görmüş ve hizmet etmiştir. Yanyatan, Biçare, 
Sefil Memmet gibi erenler hakkında bilgi sahibidir. 
Ezberinde yöre deyişleri vardır (KK14).

12 Zincirleme ve zincirbent koşma yapıları ile kıta ara-
sı geçişler kelime taşırması ile sağlanıp hafızada kalıcı 
olmak sağlanmıştır.
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Ali’nin dediği hakikati görürler. Gördükle-

riyle de halkı, Hakk’a çağırırlar. Bu erenlere 

Hakk bilgisi mâlum olur. Derviş Edna bu 

gördüğünü şöyle ifade eder:

Derviş Edna’m doğru gider yolumuz / 

Aktan okur kara bilmez13 dilimiz

Yaramaza tutturmasın salımız / 

Cenazem tutmaya dört de kulu var

diyerek ifade etmiştir. Kara diye ifa-

de ettiği mürekkeptir, yani yazıdır, okuma 

yazmadır. Aktan okur dediği ise hakikattir. 

Okuryazarlıkla değil Hakk bilgisi ile söyle-

diğini ifade eder. Aktan, yani Hakk’tan oku-

duğunu ifade eder. Bu durum mürşidi Kul 

Fakir’de de karşımıza çıkar. Kul Fakir de 

okuma yazma bilmez ve bu durumu benzer 

bir deyişle ifade eder:

Aktan okur kara bilmez pirimiz / 

Musa-yı Kazım’a âyân halımız

İmam İrıza’ya teslim varımız /    

Cihan’ı ışıtan nur olmadı mı?

diyerek ifade etmiştir. Bu iki deyişe bak-

tığımızda Kul Fakir’in Derviş Edna üzerin-

deki etkisi açık bir şekilde belli olmaktadır. 

Derviş Edna, çevresindekileri her zaman 

Hakk’a çağırmış, onlara iyilikleri öğütlemiş 

kötülükten uzaklaştırmıştır. İnsanların, han-

gi düşüncede ve hangi amaçta olduğunu an-

lasa da bunu yüzüne vurmayıp onlara doğ-

ruyu göstermiştir. Fakat Derviş Edna bir çok 

Hakk ereni gibi zamanında anlaşılamamış, 

13 Okuryazarlıkla değil Hakk vergisi ile bilmek.

hor görülmüş ve birçok kötülüğe maruz kal-

mıştır. Derviş Edna’ya özellikle kendi kö-

yünde hak ettiği değer verilmemiştir. Ama 

o bunlara rağmen suskunluğunu koruyup 

sesini çıkarmamış, asla karşılık vermemiştir. 

Sadece “Kara zarınızı yırtamadım” diyerek 

sitemini dile getirmiştir. Kendi köyünden 

ziyâde civar köylerde daha çok sevilmiş-

tir. O yılların şartlarında köyden köye zor-

lu şartlarda dervişe gelip gidenler, Derviş 

Edna’nın muhabbeti için türlü zorlukları 

göze alırlarmış. Bu sıkıntılı durumu zama-

nında Derviş Edna’ya Gümüşhacıköy’den 

gelen bir grup içinde olan Saniye Bacı;

Karasar derler ben de bilmezidim

Selam alıp selamın vermezidim

Derviş Edna olmasa gelmezidim

Muhabbet derdine uçup da geldim 

dizeleriyle dile getirmiştir.14 Doğa ko-

şulları, kış ve türlü zorluklar onları dur-

durmazmış. Derviş Edna’nın muhabbeti bu 

sıkıntıların hepsinden baskın gelirmiş. Bu 

durum karşısında Derviş Edna, gelen toplu-

luğu;

Derviş Edna’m bu halimden bilene / 

Bir kelâm söyledik bizden alana

diyerek kendi hali ile hallenmek is-

teyenleri işaret etmiş ve kelâmını Hakk 

14 Bayram ÇETİN:Çorum-Karasar köyü, 1932, İlkokul 
mezunu. Yörede eski yazıyı okuyup yazabilen cem 
erkanlarında hocalık yapan aynı zamanda havas ilim-
leriyle de ilgilenen ilim sahibi bir şahsiyettir (KK2), 
(KK3).
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kelâmı olarak kabul edenlere çağrısını dile 

getirmiştir. 

Derviş Edna kendisi hakkında yukarı-

daki dörtlüğü okuyan Gümüşhacıköy’deki 

Saniye Bacı’ya misafir olur. Saniye bacının 

kocası birinci dünya savaşında cephede 

askerdir. Eşini Rus askerleri sıkıştırmıştır. 

Kurtulma ümidi kalmayınca intihar etmek 

için tüfeği kendi kafasına dayayınca bu du-

rum Derviş Edna’ya malum olmuştur. Sani-

ye Bacı’ya “Saniye Bacı, geldik gediğin başı-

na, çekelim mi itelim mi?” diye sormuştur. 

Bunun üzerine Saniye Bacı, “Ağam, iki ço-

cuk ile ne yapayım, çekelim” deyince Derviş 

Edna dua etmiştir ve adam ölümden kurtul-

muştur. Savaş uzun sürmüş, Saniye Bacı ve 

çocuklar evde sıkıntılı günler geçirmiş. Der-

viş Edna, gidip gelmek zor olduğu için, ko-

cası askerden dönene kadar aileyi toplayıp 

yanına getirmiştir. Savaştan dönen kocası 

eve geldiğinde karısını evde göremeyince 

bu durumu komşulara danışmıştır. Eşinin 

Derviş Edna ile gittiği ve Derviş’i sevdiği 

yönünde iftiralar atmışlardır. Ama adam 

buna inanmayıp “O derviş beni savaşta kur-

tardı.” demiştir. Durumu fark eyleyip doğ-

ruca Karasar’a gelip hasret gidermişlerdir 

(Çevik, 2008).15 Dervişlerle sevenleri arasın-

da kurulan bu ruhsal bağ birçok yol yabanı 

tarafından yanlış anlaşılmış ve türlü iftira-

larla bu ilişkiler karalanmaya çalışılmıştır. 

Derviş Edna bir gerçek olarak tarikat 

içinde de yer almış fakat yola uygun ol-

mayan, düşkün olanların da ceme gelme-

15 (KK3).

sinden dolayı ceme gelmemeye başlamış. 

Yine bir gün köyde cem yapılacaktır, Derviş 

Edna’nın olmadığını fark ederler ve onun 

da gelmesini isterler. Davet etmek için onun 

sevicilerinden Tavuk Hasan’ın oğlu Sadık 

Çavuş’u gönderirler. Derviş Edna’ya duru-

mu anlatılır, Derviş reddetmek istemez. Ha-

nımına bir kahve yapmasını söyler. Sadık 

Çavuş, “Her şey hazır, bizi bekliyorlar, geç 

kalırız” dese de Derviş Edna; “Dışarıda sel 

seli götürüyor, nereye gidiyorsun” der. Sa-

dık Çavuş gelirken havanın açık olduğunu 

aklına getirdiyse de ses etmemiştir. Kahve-

ler içilmiştir ve dışarı çıktığında gerçekten 

de ortalık çamurdan geçilmiyordur. Sadık 

Çavuş bu sefer de nasıl gideceğiz bu ça-

murda diye düşünmeye başlar. Fakat yollar 

âdeta asfalt gibi olur ve hiç çamura basma-

dan cem evine gelirler. Cem evinin avlusu-

na girince Sadık Çavuş’un gözündeki perde 

kalkar ve bakar ki avluda semerler bulun-

maktadır. Derviş Edna, Sadık Çavuş’a “Sen 

de semerini şuraya bırak da ceme öyle gi-

relim.” der. Ceme girerler, hizmetler edilir. 

Derviş Edna’ya lokma getirildiğinde “Helali 

var haramı var” der ve lokmayı yemez. Cem 

bitip çıktığında semerini alan evinin yolu-

nu tutar. Avluda semer kalmamıştır. Sadık 

Çavuş kendi semerini sorduğunda Derviş 

Edna, “Senin semerini Selman’ın topala 

yükledik” der.16 Selman’ın topal denen kişi 

Derviş Edna’yı hiç sevmezmiş ve sürekli ona 

16 Hasan SALBAŞ: Çorum-Karasar Köyü, 1930 do-
ğumlu, İlkokul Mezunu. Köyün en yaşlı insanı olduğu 
için çok fazla olaya ve kişiye şahit olmuştur. Derviş 
Edna hakkındaki bilgilere babası vasıtasıyla vakıftır 
(KK6), (KK3).
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kötülük edermiş ama karısı Derviş Edna’nın 

sevicilerindenmiş. Selman’ın topalın karısı 

bir gün Derviş Edna’ya, “Bu sana çok kötü-

lük ediyor, rüyasına girip de cezasını ver-

sene şunun” demesi üzerine Derviş Edna, 

“Rüyaya girmek koyna girmek gibidir, öyle 

birinin koynunda ne işim olur” diye cevap 

vermiştir.17

Derviş Edna, kendine karşı yapılan say-

gısızlıklara sesini çıkarmamıştır fakat köyün 

kendini bilmez kişileri bir gün kendi arala-

rında sohbet ederken kendilerini yüceltip 

hatta erenlerin yerine koymaya kalkışırlar. 

Bu durumdan son derece rahatsız olan Der-

viş Edna, gönlünden geçirip Kul Fakir’in 

gelmesini arzu etmiştir. Çok bir süre geçme-

den yanında Kul Hüseyin’in oğlu Halil ağa 

ile birlikte Kul Fakir, elinde sazı ile Karasar’a 

gelir. Hepsine sıra ile deyişler söyler deyiş-

lerin içeriğinde “Kendini biraz önce şu evli-

yanın yerine koyuyordun, hadi şimdi söyle 

bakalım” gibi ifadeler vardır. Bunu gören 

haddini bilmezler Kul Fakir’in bu kerameti 

ile mahcup olurlar.18 Bu kerameti gören Der-

viş Edna, mürşidine bağlılığını şu deyişi ile 

anlatır:

17 Zeynal AL: Çorum-Karasar Köyü, 1953, ilkokul 
mezunu. Kendisi de derviş oğlu olduğu için bu işlerin 
ister istemez içindedir. Küçükken duyduğu çoğu de-
yişleri unutmamıştır ve ezberinde korumuştur (KK21)
(KK3).

18 Musa YILDIZ: Çorum-Acıpınar Köyü, 1933, okula 
gitmemiş. Okuma ve yazmayı askerlik yaparken öğ-
renmiştir. Yörede zakirlik yapmıştır. Sefil Mehmet, 
Bağrıyanık gibi önemli isimler tarafından yetiştiril-
miştir. Ezberinde 4000 deyiş olduğu söylenir (KK16).

Yoluna kurbandır cesette canım / Senin 

emrin ile söylüyor dilim

Gönülden çıkarma gül yüzlü pirim / 

Gönülle karışan yâre kurbanım

Karıştın gönlüme dalgam coşturdun / 

Aşkın kürresinde19 sinem bişürdün

Aşkına düşeli günüm geçirdin /  Erişen 

günümde pire kurbanım

Seni görmeyince duramam derdim / 

Senidin dilimde ezberim virdim

Cümle dertlilere sendedir yardım / 

Çağrınca erişen cana kurbanım

Karıştı canımız vallah ayrılmam / 

Tanıdım dostumu billah çevrilmem

Cihanı verseler bakıp ayrılmam / 

Hakikat söyliyen dile kurbanım

Derviş Edna’m dosta kurban olmuşam/ 

Cihanı seyredip bir tek bulmuşam

Selman gibi sevdiğime ermişem / 

Alnında balkıyan20 nura kurbanım

Derviş Edna, Kul Fakir’e gönülden bağ-

lıdır. Zaten son dizede de Selman gibi der-

ken de, Kırklar Cemine telmih yapmaktadır. 

19 Demirci ocağı, büyük ocak. Olgunlaşmak için ve-
rilen savaş.

20 Parlamak. 
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Nasıl ki Selman dileğine ulaşmışsa, Hz. Mu-

hammed ve Hz. Ali’ye kavuşmuşsa kendi-

sinin de mürşidine kavuştuğunu söylüyor. 

Buradan Kul Fakir’in kendisini nasıl yetiş-

tirdiğini anlıyoruz. Bir anlatılana göre Kul 

Fakir’in yanına gittiği bir gün dönme vakti 

gelince atına binip diğer taraftan geri inmiş-

tir. Mürşidinden ayrılmak istememiştir. Baş-

ka bir gün ise Kul Fakir; “Derviş Edna, gönül 

gönüldedir. Artık memleketine git.” deyip 

cebinden çıkardığı elmayı dörde bölmüş ve 

bir parçasını Derviş Edna’ya vermiştir.21 Bu 

kadar sevdiği birinden ayrılmanın zorluğu-

nu ifade eden bir deyiş söylemiştir: 

Derviş Edna’m erilmiyor sırrına / 

Niyazım var cemâlinin nuruna

Ayrulurken fırkat22 geldi serime23 / 

Gönül gönüldedir dedi çok şükür

Araştırmalarımız esnasında Mehmet 

Çevik’in bir yazılı eserine denk geldiğimi-

zi söylemiştik. Bu eserde geçen bir kısımda 

söylendiğine göre; Derviş Edna Hakk’a yü-

rüdükten sonra Kul Fakir Karahisar köyüne 

gelir. Derviş Edna’nın oğlu Halil İbrahim 

kırklıdır ve Kul Fakir’in kucağına verirler. 

Çocuk Kul Fakir’in kucağındayken Kul 

Fakir’e bakar ve gülümser. Kul Fakir’de “Tez 

gittin tez geldin diye mi gülüyorsun teres, 

21 Satı ONAR: Çorum-Karasar Köyü, 1972, ilkokul 
mezunu. Kendisi derviş torunu olup deyişlere me-
raklıdır. Kıreymir ve Sarıbuğday köylerinden bir çok 
deyiş öğrenmiş ve deyişleri ezberinde korumuştur 
(KK18).

22 Ayrılığın verdiği üzüntü. 

23 Baş. 

al Zeynep bu Derviş Edna’nın yerini tutar, 

bu sana yeter.” dediği yazmaktadır (Çevik, 

2008). Fakat bu durum gerçeklerin ruh göçü 

hakkında anlattıkları bilgilerle çelişir. Çün-

kü bir ruh iki bedende birden olamaz ve ki-

şinin kendi oğlunun reenkarnasyonu olması 

teknik olarak mümkün değildir. Bu sebeple 

bu bilgi onu sevenler tarafından efsaneleşti-

rilmiş bir anlatı olarak kabul edilebilir. 

Yine köylülerinin anlattıklarına göre24 

harman zamanı Çorum tarafından büyük 

bir yağmur bulutu geliyormuş ve köylü bu 

durumdan çok korkmuş. İnsanların üzül-

düğünü gören Derviş Edna ellerini yukarı 

kaldırıp “Nereye geliyon ey mübarek, öte 

git” demiştir ve yağmur bulutu geldiği yöne 

doğru ilerlemiştir. Köy yeniden günlük gü-

neşlik olmuştur. Bu kadar kerameti olduğu-

na inanıldığı halde, yakınında olanlar kendi-

sine bağlanmamıştır. En yakını olan annesi 

dahi onun farkına varamayıp bir gün Derviş 

Edna’ya; “Ben bu yaşıma geldim, ömrümün 

son anlarını yaşıyorum. Uzun zamandır bir 

gerçeğin sohbetinde bulunmadım.” deyin-

ce;

Bahçelerde zerdali / Nerden gelyon zır 

deli

Günde Hakk yanında da / Yine gözü 

perdeli

24 Mehmet ÇELİK: Çorum-Karasar Köyü, 1974 do-
ğumlu, İlkokul Mezunu. Yörede birçok aşığın ve der-
vişin muhabbetinde bulunmuştur. Çok uzun süredir 
deyiş toplama işinde aktiftir. Kendi tuttuğu defterine 
yörede bulunan eren ve dervişlerin deyişlerini yazar. 
Kendine ait birkaç tane defteri mevcuttur (KK13).
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diyerek bu durumu ifade etmiştir.25 

Kendisinin hala farkında olmadığını göz-

lerinin perdeli olduğunu böylece zikreder. 

Hanımına da;

Kaşı gözü düz güzel / Elinde bâde 

süzer

İkrar verdin ikrar aldın / İkrarında dur 

güzel

diyerek ona da sitem etmiştir.26 Bu di-

zelerden de hanımının Derviş Edna’nın 

bildiği bir ikrara karşı yanlış hareketleri 

olduğu ve Derviş Edna’nın hanımını ikra-

rına sadık kal diyerek uyardığını anlıyoruz. 

Yine bir gün böyle sızlanıp duran annesine 

“Ne oldu Yemen’e gidesice?” diye karşılık 

vermiştir. Annesi bir süre sonra vefat eder. 

Derviş Edna, bir süre sonra “Eyvah, kadını 

Yemen’e attık! Ama çok durdurmam ora-

da.” Der. Buradan da anlayacağımız olay, 

annesi yeni hayatında Yemen’de bir kalıpta 

dünyaya gelmiştir. Çünkü erenlerin ağzın-

dan çıkan söz gerçektir ve anında gerçekleş-

tiğine inanılır.27

25 Mehmet AL: (Zobu’nun Memmet) Çorum-Merkez-
Karasar köyü, 1956 doğumlu, ilkokul mezunu. Dedesi 
de bir derviş olup kendisinin de birçok deyişi vardır. 
Aşıklık geleneğine ilgilidir. Ezberinde birçok deyiş 
bulunur (KK12).

26 Sadık ONAR: (Minik) Çorum-Merkez-Karasar 
köyü, 1956 doğumlu, ilkokul mezunu. Aşık deyişle-
rini bilir. Yöredeki birçok dervişin deyişlerini ezbere 
bilir (KK17).

27 Kemal GEVREK: Çorum-Karasar Köyü, 1961 do-
ğumlu, ilkokul mezunu. Köye gelen her aşığın soh-
betinde bulunmuştur. Duyduğu ve dinlediği deyişi 
yazıya aktarmıştır. Yörede yaşamış birçok derviş ve 
aşığın deyişlerini kaydetmiştir (KK11).

Anadolu’da “kalıp değiştirme” olarak 

adlandırılan, ruhun farklı kalıplarda kendi-

ni göstermesi, birçok dini inanışın içindeki 

farklı yorumlarca kabul edilmektedir. İslam 

literatüründe Tenasüh, olarak kabul edilen 

inanç, birçok farklı yorum içinde de farklı 

anlam bulmaktadır. Tenasüh basit anlamıy-

la, rûhun ölümden sonra başka bir bedende 

yeniden dünyaya gelmesidir. Söz konusu 

inancın kaynağı tarihin çok eski devirleri-

ne dayanmaktadır (Işık, 2012: 48). Aleviler, 

ruhun ölümsüz olduğuna inanır. Ruh, dün-

yaya gelir, vakti dolduğunda bedeni terk 

edip sonsuzluk âlemine döner. Bu süreçte 

kabir azabı, cehennem, cennet süreçlerin-

den geçerek yeni bir beden almaya hak ka-

zanır. Bu hakkı kazanınca önceki yaşamında 

hak ettiği oranda başka bir beden ve isimle 

dünyaya geri döner. İlk yaşamında nasıl bir 

hayat yaşamışsa yeni yaşamı da ona göre 

şekillenir. Devam eden bir devir daimdir. 

Aleviler ölüme inanmaz, çünkü ruh ölmez. 

Kalıp değiştirerek tekâmülünü tamamlar ve 

bu tekâmül sonucunda erenlik boyutuna ge-

leceğine inanırlar. Derviş Edna da reenkar-

nasyonu deyişlerinde işlemiş olan bir eren-

dir. Dünyaya farklı zamanlarda geldiğini ve 

bu gidiş-gelişin hiç bitmeyeceğini zikreder. 

Hatta bunu şu dörtlüğünde:

Aşkına düşüp de canımdan geçtim / 

Rahmet deryâsından bâdeni içtim

Bu fani mülküne çok geldim geçtim / 

Elest ikrârımdan dönmem sanıyom
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gayet açık bir şekilde dile getirmiştir. 

Dünyaya çok defa gelip geri döndüğünü 

söylemiştir. Elest meclisinde verdiği söze de 

ayrıca telmih yaparak, Alevilik inancında 

önemli olan el, dil, bel, şehâdet ve biat ko-

nularından şehâdet kısmını da bu deyişinde 

dile getirmiştir. Kalıp değiştirme dediğimiz 

bu durumu destekler tarzda başka bir deyi-

şinde ise;

Hak yoluna aşığım / Görenlere ışığım

Üç yüz sene yaşasam / Yine gelir 

keşiğim28

ifadesiyle de bu durumu yinelemiştir. 

Üç yüz sene geçmiş olsa dahi ölümün ka-

çınılmaz olduğunun fakat yeniden de sıra-

sının geleceğini söylemiştir. Hak yolu aşığı 

olduğunu ve sadece “görenlere” ışık oldu-

ğunu da dile getirmiştir. Yine civarda söy-

lenen diğer rivayete göre ise de öldüğünde 

Akkubbe adlı türbenin içine gömülmek is-

tediği söylenir. Çünkü Derviş Edna’nın söz 

konusu türbede yatan zat ile aynı kişi oldu-

ğuna işaret ettiğine inanılır. Çünkü erenler, 

bir kalıp için iki kabre gerek yoktur derler. 

Akkubbe diye bilinen türbede yatan zatın 

isminin Abdullah olduğu ve çok eski bir tür-

be olduğu söylenir. Hatta köyün yaşlıları üç 

yüz yıllık bir türbe olduğunu belirtir. Bu da 

yukarıda verdiğimiz deyişteki “üç yüz sene 

yaşasam, yine gelir keşiğim” sözlerini akla 

getirir. Hakk erenler böyle bir şeyi sadece 

kendi kabirlerinin yanına ister. Derviş Edna 

da yeniden aynı yere defnedilmek ister. Va-

28 Keşik: Sıra.

siyeti üzerine de Akkubbe’nin bahçesine 

defnedilir ve daha sonra sevenleri tarafın-

dan üstü kapanarak Akkubbe ile aynı çatı al-

tında iki farklı türbe şeklini almıştır. Öldüğü 

gece köyün üzerine öylesine büyük bir nur 

çökmüştür ki yan köylerden görenler, köy-

de büyük bir yangın olduğunu sanmışlardır 

ve atlarına binip köye gelmişlerdir. Geldik-

lerinde Derviş Edna’nın öldüğünü öğrenip 

durumu idrak etmişlerdir.29 Ölümüyle ilgili 

anlatılanlara göre ise de üzeri kapanmadan 

bir süre önce, köyde bulunan bir imam ora-

nın türbe olarak görülmesinden rahatsız ol-

muştur. Hatta oranın türbe olmadığını iddia 

edip bu iddiasını savunmak için de meza-

rın üzerine basmıştır. Bu durum karşısında 

Derviş Edna’nın kızı Behiye ağlayarak eve 

gelir ve durumu annesine anlatır. Behiye’yi 

annesi sakinleştirip; “Niye ağlıyorsun, o 

gözlü can idi, sen kendini üzme. O kendi-

sine sahip çıkar.” demiştir. Bu olaydan kısa 

bir süre sonra ise imam rahatsızlanıp acil 

Çorum’a götürülür. İmam bir türlü iyileşe-

mez. Sonunda vefat ederek kireçlenip top-

rağa verilir.30

29 Muharrem ÇIRAK: Çorum-Karasar köyü, 1952, 
İlkokul mezunu. Yörenin sözlü tarihini ve olaylarını 
bilen Biçare dervişin sevenlerinden olan derviş dos-
tudur (KK15).

30 Süleyman AKYILDIZ: Çorum-Karasar Köyü, 1942, 
İlkokul mezunu. Köyün dini bilgisi yüksek kişilerin-
den ve hocalarındandır. Köyde uzun süre imamlık 
yapmış ve dini ilimlerle iç içe biridir. Arapça bilir. 
Deyiş söylemeye çok meraklıdır. Her konuştuğu ki-
şiye muhakkak bir deyiş okur. Bu deyişler genelde 
Kul Fakir, Derviş Edna veya Biçare’ye aittir. Kendisi 
Biçare’ninbir çok sohbetinde bulunmuştur (KK19).
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Derviş Edna, vasiyeti üzerine Akkubbe 

isimli türbenin yanına defnedilmiştir. Fa-

kat üzeri kapatılmadığı için toprak zaman-

la düzlenir ve bu arazinin sahibi olan Sadık 

Çavuş buraları bahçe olarak kullanmaya 

başlar. Sadık Çavuş’un oğulları bir gün bah-

çeyi kazarlarken kazdıkları yerden beyaz bir 

şey görürler. Bunun bir kefen olduğunu ve 

burada birinin yattığını anlayıp durumu Sa-

dık Çavuş’a haber verirler. Sadık Çavuş he-

men gelip mezarın üstüne kapanır ve “Ağa-

mın sırrını size göstermem” der. Mezarı geri 

kapatırlar ve yerini belli ederler. Zamanla 

önce mezarın kendisi yapılır, sonra da üzeri 

kapatılır. Daha sonrasında Derviş Edna’nın 

1985 yılında vefat eden hanımı Zeynep de 

Derviş Edna’nın yanına defnedilir (Çevik, 

2008). Tüm bu anlatılanların neticesinde 

dikkatimizi çeken bazı noktalar olmuştur. 

Köyde anlatıldığına göre Sadık Çavuş, Der-

viş Edna’yı çok sevmektedir. Muhabbetlerde 

sürekli Derviş Edna’nın yakınında bulunan 

sevicilerindendir. Derviş Edna’yı bu kadar 

seven bir kişi, kendi bahçesinde bulunan 

Derviş Edna’nın mezarını niçin bahçe olarak 

kullanmaya başlamıştır? Mezarın düzlen-

mesine niçin aldırış etmemiştir? Yoksa Der-

viş Edna’nın cesedi niçin buraya gizlice gö-

mülmüştür? Derviş Edna’nın ölümüyle ilgili 

sır nedir? Tüm bunlar bilinmemektedir. Bi-

linen bir şey varsa Derviş Edna, zamanında 

değeri bilinmeyip Hakk’a yürüdükten sonra 

kendisine daha çok kıymet verildiğidir. 

Dervişler ruhsal yönleri güçlü ve sır-

lı insanlardır. Kendi iç yolculuklarını hak 

edenlerle hak ettiği düzeyde paylaşır. Bu 

sebeple kendileri hakkında menkıbe ortaya 

çıkaracak bir çok gizemli olay ve izlenim bı-

rakırlar. Bu gizemli tarafları yaşadıkları dö-

nemde kendilerinin hem çekici hem de çe-

kinilen kişiler olmasını sağlar. Bu bağlamda 

Derviş Edna gibi zatların hayat hikayesi ve 

dünya görüşünü yazma sürecinde zorunlu 

olarak bu tarz menkıbelere, efsanelere ve an-

latılara başvurmak zorunda kalınmaktadır. 

Dervişlerin şahsi yaşantıları onlar hakkın-

da anlatılan keramet ve olağanüstülüklerle 

örülüdür. Derviş Edna yaşadığı ortama ışık 

olmuş ve çevresini Hakk olan doğrultusun-

da uyarmış, yaşamış ve gerçeklikten başka 

bir ifadesi olmamış erendir. Bu çalışmada 

söz konusu kerametler ve olağanüstülük-

lerden bahsedilmesinin temel gerekçesi, söz 

konusu duruma dair anlatıların bu söylen-

celer içerinde şekillenmesi gerçekliğidir. 

Çalışmamızın bu kısmından sonra dervişin 

deyişleri aktarılmıştır.
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DERVİŞ EDNA’NIN DEYİŞLERİ31

Açılmış Bahçede Güle Benziyor1. 

Aldurdum Kuzum Ciğerden 2. 

Meledim

Arz Eder Gönüller Eyiyor Canım3. 

Az Bir Şeyden Bulanma4. 

Bir Fatiha Üç İhlâs-ı Şeriftir5. 

Biz Gidelim Hoşça Kalın Kardeşler6. 

Cihan Yedi Kere Tülenecektir7. 

Cihanı Verseler Ayrılmam Senden8. 

Coş Edip Selamım Alır mı Bilmem9. 

Çevre Yanı Nura Benzer10. 

Dağıldı Nasipler Gel Eriş Paya11. 

Dertli Sinem Her Çiçeğe Konamam12. 

Didemden Akıttım Kan ile Yaşı13. 

Düldül’ün Yeli mi Ola 14. 

Ehl-i Bey(i)tleri Yastı da Gitti15. 

Eyliğe Çevir de Yüzümüz Güldür16. 

Gel Nasihatımı Tuta Gör Kardaş17. 

Hakk’ın Buyruğuna İman Edelim18. 

31 Deyişler, ikinci satırın söz konusu deyişin başlığı 
olarak seçilmesiyle ve daha sonra bu başlığın alfabetik 
olarak sıralanması ile belli bir düzen dâhilinde buraya 
aktarılmıştır. Deyişlerin bu sırası çalışmanın sonun-
daki “Kul Fakir deyişlerinin dizini” adı altında veril-
miştir. Deyişlerin konularına göre türleri, hece ölçüsü 
birimi, deyişin nereden derlendiği bilgisi sırasıyla her 
bir deyişin ilk dipnotunda verilmiştir. 

İki Melek Bir Sofuya Tayindir19. 

İmam Hüseyin’e Çok Oldu Zahmet20. 

Kan ile Dolmadı mı?21. 

Keremler Kânisin Eyle Hidayet22. 

Kısmet Verir Yoksuluna Bayına23. 

Kudret Hanundan Lokmasın 24. 

Yerdim

Marifet Ehli de Kemalin Buldu25. 

Nur ile Yunrulmuş Cemâlin 26. 

Gördüm

Ortalık Karıştı Yalan Düzüldü27. 

Ötüşür Kumrular Bülbül Duacı28. 

Rakibin Yanında Söylemez Dilim29. 

Sadık Yar Olana Şarım Pazarım30. 

Senin Emrin ile Söylüyor Dilim31. 

Söyleyim de Kulak Verin Erenler32. 

Şad Et Gönlümüzü İstemem Kışı33. 

Şad Etti Gönlümü Ummana Daldım34. 

Şimdiki Âlemde Lâl Olmak Evlâ35. 

Tâ Ezelden Diyner idim Ününü36. 

Uyardın Gafletten Şad Ettin Canı37. 

Vakit Tamam Oldu Etmem Mahana38. 

Yaktı Kül Eyledi Aşkın Ateşi39. 

Yaktı Şu Sinemi Yine Ayrılık40. 
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1. Açılmış Bahçede Güle Benziyor32

Şu âlemde bir güzeli sevmüşem

Açılmış bahçede güle benziyor

Beni mecnun etti dostun bakışı

Cennet-i âlâda Hür’e33 benziyor

Ne kadar meth etsem methe ilayık34

Peşinde dönüyor yüz bin halayık35

Deryâdan çıkmış da susamış balık

Akıyor kevseri bala benziyor

Baktım cemâline hüsn ü kemâldir

Sıtkınan sevene on iki (i)mâmdır

Müritler başı bulundu tamamdır

Şehitler serveri36 pire benziyor

Cihanı tutmuştur dolunmaz şevki37

Alnında zöhredir38 görene baki

Elinde bâdesi içene saki

Al beyaz bâdesi nura benziyor

Derviş Edna’m şu âlemde bir dedim

Horasan’dan söküp gelen pir dedim

Elinde defteri cihan sır dedim

Doğup da dolunan nura benziyor

32 Nefes, 11 Hecelik, (Çevik, 2008) (tarafımızca düzel-
tilmiştir), (KK3), (KK7), (KK11), (KK13).

33 Kerbela’daYezit’in komutanı olan Har’ın oğlu, Hz. 
Hüseyin’in karşısında olmayınca Hz. Hüseyin’in safı-
na geçince Hür şehit oluyor. Bu inancın içinde Har’ın 
oğlu idi Hür oldu diye anlatılıyor. 

34 Lâyık.

35 Hizmetçi, köle.

36 Baş, başkan.

37 Yörede “şavk” olarak kullanılır ve parıldamak, ışık 
gibi anlamlara gelir. Mesela güneşin ışığına şavk denir. 

38 Zöhre yıldızı.

2. Aldurdum Kuzum Ciğerden Meledim39

Arş40 yüzünde bir pınardan sulandım

Aldurdum kuzum ciğerden meledim

Yedi iklim çar41 köşeyi dolandım

Buldum kapısını ince yolu var

Kapının önünde müşteri tartar

Ağır mı yiğni42mi elinde kantar

Mizânın43 başından kendisi tutar

Mizânın başında yeğin44 işi var

Mizânın başında bir saat durdum

Ayıktım aklımı başıma derdim45

On iki kapıdan içeri girdim

Kapının birinde işlek yolu var

On iki kapıdır târik46 tamamı 

Dördüncü kapıya verdi selamı

Üçüncü kapıya etmem gümânı47

Gümânda kalanın yeğin işi var

Derviş Edna’m doğru gider yolumuz

Aktan okur kara bilmez48 dilimiz

Yaramaza tutturmasın salımız49

Cenazem tutmaya dört de kulu var 

39 Nefes, 11 Hecelik, (ÇEVİK, 2008) (tarafımızca dü-
zeltilmiştir). Cafer UZUN: Çorum-Karasar Köyü, 1960, 
Lise mezunu. Dervişlik geleneği ve deyişlere olan 
merakıyla tanınır. Yörede bulunan civar köylere ve 
Amasya’nın ilçe ve köylerine gidip oradaki gerçeklerin 
sohbetinde bulunmuştur. Birçok deyişi not almış şahsi 
defterine geçirmiştir (KK4), (KK7), (KK11), (KK13).

40 Gökyüzü. 

41 Dört. 

42 Hafif. 

43 Mahşerde iyiliği ve kötülüğü tartacak olan terazi.

44 Çok.

45 Toplamak. 

46 Yol. 

47 Kuşku, şüphe ve tereddüt halinde olmak.

48 Okuryazarlıkla değil Hakk vergisi ile bilmek. 

49 Tabut. 
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3. Arz Eder Gönüller Eyiyor Canım50

Yine dosttan yana açıldı yolum

Arz51 eder gönüller eyiyor52 canım

Elestü53 gününde bağladım belim

Tenim teneşirde canım ayrılmaz

Dost yoluna kurban tatlı canım

Rakip hançer vurdu akıyor kanım

Yolları bağladı rakib ü zalim

Aşkınan bellerden yolum ayrılmaz

Rakip tan54 eder bu benim halim

Kellemi keserler ayrılmaz kanım

Kavruldu balçığım sır oldu canım 

Aşkınan cemalden nurum ayrılmaz

Nur cemâlin bir noktaya bağlandım

Ruh bir idi bin bir donda eylendim

Sular gibi engününe çağlandım

Çağlar dosttan yana gönlüm ayrılmaz

Derviş Edna’mdost gönlünde gezerim

Dilim kalem okuduğum yazarım

Gece gündüz bu âlemde gezerim

Yurt etti gönlüme serim55 ayrılmaz

50 Nefes, 11 Hecelik, (ÇEVİK, 2008), (tarafımızca dü-
zeltilmiştir), (KK7), (KK10), (KK11)(KK13).

51 Dilek, istek. 

52 İymek: Çalışmak, uğraşmak, gayret etmek, acele 
etmek, çabukça yapmak.

53 Ruhlar meclisi olarak kabul edilen elestbezmi, ruh-
lar yaratıldıktan sonra Tanrının ruhlara “ben sizin 
Rabbiniz değil miyim” diye sorduğu yerdir. Burada 
tabi ki diyenlerle ona ne şüphe böyle soru olumu, 
Rabbim ne kusur işledik de bize bunu soruyorsun 
diyen iki grup ruh vardır. Aleviler Allah’ın varlığına 
şeksiz şüphesiz inanan ona ne şüphe diyenler olarak 
kendini kabul eder.

54 Kötülemek, dil uzatmak. 

55 Baş. 

4. Az Bir Şeyden Bulanma56

Gafil olup dolanma

Az bir şeyden bulanma

Kötü sözden ilenme

İnciten kendin incir

Turab olur durursan

Hakka meyil verirsen

Hak emrini bilirsen

İnciten kendin incir

Hak yoluna aşığım

Görenlere ışığım

Üç yüz sene yaşasam 

Yine gelir keşiğim57

Dünyaya kandım diyen

Pişmiş tavuğu yiyene

Âhirinde kusturur

Malımla mülküm diyen

Derviş Edna’m zâr eder

Fikir başa yar eder

Noksanlık kendimizde

Sabrettikçe kâr eder

56 Nasihatname, 7 Hecelik, (ÇEVİK, 2008), (tarafımız-
ca düzeltilmiştir), (KK7), (KK11)(KK13).

57 Keşik: Sıra. Bu mısrada Alevilikteki beden değiştir-
me, don değiştirme inancına işaret edilir. 
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5. Bir Fatiha Üç İhlâs-ı Şeriftir58

Yüz yirmi dört bin harften ararısan

Bir Fatiha üç İhlâs-ı şeriftir

Doksan bin kelâmın aslın sorarsan

Bir Fatiha üç İhlâs-ı şeriftir

Elif lamdır bu mânâya dil olan

Şeriattan tarikata yol olan

Marifetten hakikate gül olan

Bir Fatiha üç İhlâs-ı şeriftir

Sırat’el-müstakim sırat’el-enam

Sırat’el-lezine enamte Kur’ân

Seyâ müyesserdir demâne eren

Bir Fatiha üç İhlâs-ı şeriftir

Aleyhim gayrulma59 doğdu üstüne

Hak bu vasfı hediy(e) etti dostuna

Yeşil hat levha yazılmış destine

Bir Fatiha üç İhlâs-ı şeriftir

Murtaza Mustafa ol şah-ı Hümam

Hutbeyi okudu on iki imam

Yedi ayet Mushaf hatmidir tamam

Bir Fatiha üç İhlâs-ı şeriftir

Edna der ki âhir viran yurdumuz

Umarım dermanlı ola derdimiz

Kalpte Kur’ân’ımız dilde virdimiz

Bir Fatiha üç İhlâs-ı şeriftir

58 Nefes, 11 Hecelik, (KK16) Deyiş, muhabbet orta-
mında derlenip kaydedilmiş bir deyiştir. 

59 Fatiha suresinde geçen “gayr’il-mağdubi” nin kı-
saltmasıdır.

6. Biz Gidelim Hoşça Kalın Kardeşler60 

Geldim elinize gitmek isterim

Biz gidelim hoşça kalın kardeşler

Varıp bir menzile yetmek isterim

Biz gidelim hoşça kalın kardeşler

Bu aşka düşenler yüğrük61 atl’olur

Her dem bu cefâya özü katl’olur

Dostlar muhabbetin azı tatl’lur

Biz gidelim hoşça kalın kardeşler

Sırrını düşmandan gizleyen vardır

Sinesin bu aşka közleyen vardır

Bizi o tarafta gözleyen vardır

Biz gidelim hoşça kalın kardeşler

Gelin bir ikrara beli diyelim

Ariflerin her kelâmın duyalım

Her gelip gittikçe hatır soralım

Biz gidelim hoşça kalın kardeşler

Gerçeklerin özü hakka bağlıdır

Aşk elinden sineleri dağlıdır

İzin talep eden Derviş Edna’dır

Biz gidelim hoşça kalın kardeşler

60 Nefes-Nasihatname, 11 Hecelik, (ÇEVİK, 2008), 
(tarafımızca düzeltilmiştir), Hüseyin KILIÇ: Amasya-
Merzifon-Balgöze (Ömert/Emert) köyü, 1944 doğum-
lu, ilkokul mezunu. Amasya’da doğup Çorum’da 
yaşamıştır. İki şehir civarındaki birçok aşıkla oturup 
kalkmış ve onların meclislerinde bulunmuştur. Çoğu 
deyişi ezbere bilir. (KK9), (KK13), (KK16), (KK17).

61 Delibaş, her şeyi yapmaya hevesli, yelli.
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7. Cihan Yedi Kere Tülenecektir62 

Edna hallerimden haber sorarsan

Cihan yedi kere tülenecektir63

Hallacı Mansur kalemin çalınca

Gecesi belirsiz gün olacaktır

Âhir şu dünyayı küffar64 alacak

Mehdi çıkıp fethetmeye gelecek

İsrafil sur düdüğünü çalacak

İnsan cem evine birlenecektir

Âhir bu dünyada bozkurt kalacak

Azrail kendi canını alacak

Gün insan üstüne bir mil kalacak

İnsan susuzluktan kırılacaktır

Al yeşil kırmızı cennet nakışı

Aşıklara ihsan olur bakışı

Üç bin yıllık yoldur kangal yokuşu

Cehennemlik kullar yorulacaktır

Söyleyen alimdir mânâ yüz olur

Kırk yıl yağmur yağar bahar yaz olur

Erir dağlar taşlar dünya düz olur

Mağribden65 meşırık66 görünecektir

62 Nefes, 11 Hecelik, (ÇEVİK, 2008), (tarafımızca 
düzeltilmiştir),(KK7), (KK10) (KK11)(KK13).

63 Yeşermek, yeniden hayat bulmak.

64 Kafirler.

65 Garb, batı.

66 Güneş doğacak cihet. Gündoğusu. Doğu. Şark ci-
heti.

Şeytana uyup da evin aldıran

Zahitlere hak sırrını bildiren

Dergaha gelmesin nefes öldüren

Yer gök arasından silinecektir

Arif olan bu mânâdan anlaya

Gerçek olan ikrarından dönmeye

Günahlı günahsız ayırt olmaya

Hak mizan terazi kurulacaktır 

Okuduğum ayet farz ile sünnet

Halka yaratılmış cehennem cennet

Şefaat etmeye gelir Muhammed

Her sualler orda sorulacaktır

Derviş Edna’m der ki Mehdi-yi zaman

Bunca erenlerle yapmışım cevlan67

Adını sevdiğim on iki imam

Onların davası görülecektir

67 Dolaşma, dolanma, gezinme, gezinti.
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8. Cihanı Verseler Ayrılmam Senden68

Bir selamı aldım sevgülü yârden69

Cihanı verseler ayrılmam senden

Ervâhımız birdir mayamız tenden

Balçığım yunuran70 pire bağlıyım

Ela gözlerini sevdiğim güzel

Senidin cihanın mayasın düzen

Kitaba sığmaz ki vasfını71 yazam

Gönülden seyreden göze bağlıyım

Aklımı başımdan aldı bakışın 

Cihanı seyrettim bulunmaz eşin

Samurdur kirpiğin yay olmuş kaşın

Cemâlin şelvesi72 nura bağlıyım

Cemâlin ziyası73 cihanı tutar

Ak deve üstünde tabutun çatar (ağ, çeker)

Bunca dertlilerin carına74 yeten

Gönüller ferahı yaza bağlıyım

Derviş Edna’m böyle yazdı yazılar

Vakit geldi gafil75 durman gaziler

Sine girsem kemüklerim sızılar

Sinimi cem eden cana bağlıyım 

68 Nefes, 11 Hecelik, (ÇEVİK, 2008), (tarafımızca dü-
zeltilmiştir), (KK7), (KK11)(KK13).

69 Mehmet Çevik’in kitabında “Bir selam aldım gül 
yüzlü yârden” şeklinde yer alır.

70 Yoğurmak. 

71 Özellik. 

72 Yansıma. 

73 Işık. 

74 İmdat. 

75 Dikkatsiz, iyi düşünmeyen, uyanık olmayan.

9. Coş Edip Selamım Alır mı Bilmem76

Bir name yazdırdım sevgili yâre

Coş edip selamım alır mı bilmem

Gün be gün artıyor sinemde yâre

Mevlam insafını verir mi bilmem

Aman felek sende düştün kastine

Ayrılık camını sundun dostuna

Ölürsem de kabirimin üstüne

Salınıp naz ile gelir mi bilmem

Derviş’i mest etti aşkın dolusu

Misk-i amber gelir yârin kokusu

Gönlümün tubası cennet hurisi

Hasta hallerimden bilir mi bilmem

76 Nefes, 11 Hecelik, Hasan BASKIN: Çorum-Merkez-
Harmancık köyü, 1941 doğumlu, ilkokul mezunu. Yö-
rede bir çok yeri çok iyi bilir. Ezberinde birçok deyiş 
bulunur. (KK5), (ÇEVİK, 2008), (tarafımızca düzeltil-
miştir), (KK7), (KK11)(KK13).
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10. Çevre Yanı Nura Benzer77

Bu gün ben bir şarı78 gördüm 

Çevre yanı nura benzer

Hayli hikmetine erdim

Bin canı var bire benzer

 

Bir can ile aşna79 oldum 

Açtım kapısına baktım

Üç yüz altmış altı tahtın

Her tarafı yola benzer

Yolun birin tuttum gittim

Şarın bekçisine yettim

Dört kapı ve yedi tahtın

Alt tarafı göle benzer

 

Dört kapıdır bunun başı

Bu ne imiş içi dışı

Kırka erdi on ik’yaşı

Fil cümlesi nura benzer

 

Derviş Edna’m böyle gezdim

Cümlesin âdemde sezdim

Mayam turap anam kızdır

Bilinmezse zora benzer

77 Nefes, 8 Hecelik, (ÇEVİK, 2008), (tarafımızca düzel-
tilmiştir), (KK7), (KK11), (KK13).

78 Kale. 

79 Aşina: Benzer, tanıdık.

11. Dağıldı Nasipler Gel Eriş Paya80

Çoğaldı derdim de sızılar yâre

Dağıldı nasipler gel eriş paya

Elestü81 gününden tutuldu maya

Mayamız Muhammed handa mihmanım82

Mihman oldum nice hanlar yokladım

Elestü gününden ikrar sakladım

Sildim süpürdüm sarayı83 pakladım

Ustamız birdir bu canda mihmanım

Ustamızdan aldım böyle bir öğüt

Dönder değirmenin ununu öğüt

Üstü çıkıncağız oldum da meyyit84 

Hidayet Allah’tan Haktan fermanım

Hakkın buyruğu da farz oldu bize

Tuta gör emrini nehiyden85 uza86

Kirâmen katibi87 yazını yaza

Ezelden arzumuz sinde mihmanız

80 Nefes, 11 Hecelik, (ÇEVİK, 2008), (tarafımızca dü-
zeltilmiştir), (KK4), (KK7), (KK10), (KK11), (KK13).

81 Ruhlar meclisi olarak kabul edilen elest bezmi ruh-
lar yaratıldıktan sonra Tanrının ruhlara “ben sizin 
Rabbiniz değil miyim” diye sorduğu yerdir. Burada 
tabi ki diyenlerle ona ne şüphe böyle soru olumu, 
Rabbim ne kusur işledik de bize bunu soruyorsun 
diyen iki grup ruh vardır. Aleviler Allah’ın varlığına 
şeksiz şüphesiz inanan ona ne şüphe diyenler olarak 
kendini kabul eder.

82 Misafir, konuk.

83 Gönül. 

84 Ölü. 

85 Nehy: Dinsel yasak, haram.

86 Uzaklaş. 

87 İnsanın iyi amellerini yazan ve sağ tarafında bulu-
nulduğuna inanılan melek. 
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Derviş Edna’m sin sualin88 vermeli

Eyliğe89 çalışıp hakkı bilmeli

Gelip gidip bu cemalde kalmalı

Ezelden arzumuz günde mihmanım

12. Dertli Sinem Her Çiçeğe Konamam90

Aşık oldum maşukumu bulamam

Dertli sinem her çiçeğe konamam

Bağlı şahin her ceylana salamam

Gelen göçtü konan göçtü gördün mü

Fikir deryâsına saldım kılıcı

Efendim gönüle getirme acı

Cep be cep sevdiğim gürûh u Naci91

Naci kavim acı kavmi gördün mü

Naci oldum irizayı beklerim

Kazancımı kalp evinde saklarım

Gelip gidip bu vücudu yoklarım

Akşam mıdır sabah mıdır bildin mi

Bir gün doğar cümle âlem bezetir 

Fikri olan bu âlemde kazanır 

Ahmak olan Hakkın emrin uzatır

Emir midir ömür müdür bildin mi

88 Sin: Ölü gömülen yer, gömüt, mezar, kabir, metfen, 
makber.

Sin sualin vermek: İnsanın öldükten sonra Allah’a he-
sap vermek için çekildiği sorguda soruların cevaplan-
dırılması.

89 İyilik. 

90 Nefes, 11 Hecelik, (ÇEVİK, 2008) age (tarafımızca 
düzeltilmiştir), (KK7), (KK10), (KK11), (KK13).

91 Alevilerin soyunun geldiğine inandığı Şid Peygam-
berin eşi, cennetten gelmiş kadındır.

Derviş Edna’m irizadır virdimiz

Gelip gidip bu vücuttur yurdumuz

Hakkın emrin bilenlerdir ordumuz

Canım tende gönlüm sende bildin mi

13. Didemden Akıttım Kan ile Yaşı92

Yine havalandı gönlümün kuşu

Didemden93 akıttım kan ile yaşı

Şehitler serveri ol imam başı

Bizi güldürmeli İmam Hüseyin

Seni sevenlerin gönlün görüyon

Arayıp özünde göferbuluyon 

Murat isteyene murat veriyon

Bizi güldürmeli İmam Hüseyin

Yezid’in ervâhi karataş oldu

Kerbela içinde kanlar coş oldu

Şehitler içinde imam baş oldu

Bizi güldürmeli İmam Hüseyin

Şehitlerin makamı da yücedir

Şehitler içinde imam hocadır

Fadime ana sevdiğin gözetir

Bizi güldürmeli İmam Hüseyin

Fadime anam da gömleğin açtı

Yerinen göğe de zelzele düştü

Sevdiği olanı bir yana seçti

Bizi güldürmeli İmam Hüseyin

Ey Şimir-i melun kastime düştü

Cebrail Mikail müşkülün seçti

Ol İmam-ı Hasan avuyu içti 

Bizi güldürmeli İmam Hüseyin

92 Mersiye-Medetnâme, 11 Hecelik, (KK10), (KK17).

93 Göz. 
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Derviş Edna’m kanım akar ol yana

Dü94 cihan bekçisi ol bedr-i maha95 

Kancalar taksalar dönmem billaha

Bizi güldürmeli İmam Hüseyin

14. Düldül’ün Yeli mi Ola96

Kuduretten bir yel esti

Düldül’ün yeli mi ola 

Fırgatı97 bağrımı deldi

Şakıyan bülbül mü ola

Göğe şebileyip98 bastı 

Erenler cünbüşü kesti

Muhabbete sevgi düştü

Muhabbet balı mı ola

Muhabbet tanburu çaldı

Gönül dünyayı dolandı

Aşk geldi dalga bulandı

Çağlar akar seli m’ola 

Hak şerife oldu zâhir

Mehdi gelir evvel âhir

Dine sepmeyleyen kâfir

Arasat’ta99 kalır m’ola

94 İki. 

95 Dolunay. 

96 Nefes, 8 Hecelik, (ÇEVİK, 2008), (tarafımızca düzel-
tilmiştir), (KK7), (KK11), (KK13), (KK19).

97 Firkat.

98 Şeb: Gece. Şebilemek: Gece olması, göğün kararma-
sı.

99 Mahşer yeri. 

Âşıklar özünü yoklar

Kuduret unundan yerler

Derviş Edna’m deli derler

Acep gerçek deli m’ola

15. Ehl-i Bey(i)tleri Yastı da Gitti100

Piri Baba ceddi sevgili yârim

Ehl-i Bey(i)tleri yastı da gitti

Gönlümün sevgisi cesette canım

İrakip lâdene101 küstü de gitti

Dayanılmaz şu feleğin kahrine

Rakip taş attı din serverine

Bu cihan umudu Hakkın yârine

Hakikat ilmini aştı da gitti

Kul Fakir sultanım ilimin başı

Başına gelenler sadıkan kişi

Ezel inanmayan102 gösterdi düşü

Kırklar meydanını aştı da gitti

Kırklar meydanında birinci safta

Aldı kamberini bütündür ahta

Gözlerim dostumu tükenmez hafta

Bindi burakına göçtü de gitti

Derviş Edna’m şu yaremin çaresi 

Sene bin üç yüz otuz103 senesi

Dokuz ay on günde gelir sırası

Ananın rahmine düştü de gitti

100 (ÇEVİK, 2008) (tarafımızca düzeltilmiştir), (KK7), 
(KK11), (KK10), (KK13), (KK20).

101 Eski. Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genel-
likle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, re-
çinesi hekimlikte kullanılan bir bitki. 

102 İnanmayana. 

103 Miladi 1911/1912.
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16. Eyliğe Çevir de Yüzümüz Güldür104

Aman Balım Sultân bu nasıl haldır

Eyliğe çevir de yüzümüz güldür

Hasretler kavuştur çilemiz doldur

Çok şükür pirimi ziyaret ettim

Dostumun cemâli şâd105 etdi canı

Sonuna bakalım geliyor ünü

Bu mülkün sahibi vallahi Ali

Çok şükür pirimi ziyaret ettim

Cihan Ali’nindir elinde ferman

Sultanın kelâmı dertlere derman

Emrini tutarsan mülke Süleyman

Çok şükür pirimi ziyaret ettim

Süleyman da göç eyledi faniden

Belimi bağladım kızıl deliden

İkrârımız birdir ya elestüden106

Çok şükür pirimi ziyaret ettim

Derviş Edna’m ikrâr tekrar olmaz ki

Hakka âşık olan bunda gülmez ki

Fitne mahlûk işin sonun bilmez ki

Çok şükür pirimi ziyaret ettim

104 Nefes, 11 Hecelik, (ÇEVİK, 2008) (tarafımızca dü-
zeltilmiştir), (KK4), (KK7), (KK11), (KK13), (KK19).

105 Neşeli.

106 Ruhlar meclisi olarak kabul edilen elest bezmi 
ruhlar yaratıldıktan sonra Tanrının ruhlara “ben sizin 
Rabbiniz değil miyim” diye sorduğu yerdir. Burada 
tabi ki diyenlerle ona ne şüphe böyle soru olumu, 
Rabbim ne kusur işledik de bize bunu soruyorsun 
diyen iki grup ruh vardır. Aleviler Allah’ın varlığına 
şeksiz şüphesiz inanan ona ne şüphe diyenler olarak 
kendini kabul eder.

17. Gel Nasihatımı Tuta Gör Kardaş107

Gelin bir nasihat eyleyim size

Gel nasihatımı tuta gör kardaş

Nasihat eylersen başına eyle

Herkes nasibini alıyor kardaş

Taşıma su ile değirmen dönmez

Ali’nin sırrına kimseler ermez

Sen onu göründe o seni görmez 

Bakınca bell’olur seveni kardaş

Onun için seçilir ruh kısımı

Elham suresidir onun taksimi

Yüz on dört suredir oku Yasin’i

Yazılmış vechine sırrınan kardaş

Teslim oldum tevellüdüm bilmeye

Hakkın emri buyruğuna girmeye

Meylim vardır bir güzeli sevmeye

Sevilir güzel de halınan kardaş

Derviş Edna’m bir halınan gezerler

Arif olan mânâsından sezerler

Bir gün olur can cesetten üzerler

Ol zaman bell’olur karinen kardaş

107 Nasihatname, 11 Hecelik, (ÇEVİK, 2008), (tara-
fımızca düzeltilmiştir), (KK2), (KK3), (KK7), (KK11), 
(KK13).
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18. Hakkın Buyruğuna İman Edelim108

Gelin ey kardeşler tövbe edelim

Hakkın buyruğuna iman edelim

Koptu kıyametler nere gidelim

Özünü birliğe veren incinmez

Özünü bilenler sözünü bilir

Herkesin ettiği yoluna gelir

Eyliğe109 çalışan mahrum mu kalır

Her daim eylikte duran incinmez 

Pir gönlüdür tarikatın putası110

Yetmiş üçtür marifetin ötesi

Hakikattır cümlesinin atası

Hakikat evinde canan incinmez

Derviş Edna’m hakikate girelim

Gelin bu işlerden ibret alalım

Sultanımdır bu sevdayı verenim

Gönlünde sultanı duran incinmez 

108 Nefes, 11 Hecelik, (ÇEVİK, 2008), (tarafımızca dü-
zeltilmiştir), (KK7), (KK11), (KK13), (KK21).

109 İyilik. 

110 Hedeflenen amaç.

19. İki Melek Bir Sofuya Tayindir111

Kur’an’ın kilidi mimdir ayındır

İki melek bir sofuya tayindir

Rehberi çobandır talip koyundur

Heyleyip sürüsün melendirmez mi

Yüzü kara talip ceme geliyor

Günahını iyisinden biliyor

Günahım yok diye lokma veriyor

Hak erenler onu dillendirmez mi

Kalkıp Hak cemine yürümeyenler

Govdan gıybetten farimiyenler112

Rehberin ceminde yürümeyenler

Zebaniler nara113 onu sürmez mi

Kalkıp Hak cemine yürümelidir

Govdan gıybetten farimelidir

Rehberin darında erimelidir 

Sakka kadehleri dolandırmaz mı

Derviş Edna’m Pir’e vardı hac’oldu114

Deccal çıktı geçinmesi güç oldu

Zamane halkının gönlü piçoldu

Sitem sürsem cemi bulandırmaz mı

111 Nefes, 11 Hecelik, (ÇEVİK, 2008), (tarafımızca dü-
zeltilmiştir), (KK7), (KK11), (KK13), (KK15).

112 Firağmek, iyileşmek.

113 Ateş. 

114 Hacı oldu. 
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20. İmam Hüseyin’e Çok Oldu Zahmet115

Kerbela’da küfrün askeri kat kat

İmam Hüseyin’e çok oldu zahmet

Şefaat etmeye geldi Muhammed

Düşün Kerbela’yı sabret bakalım

Har’ın oğlu Hür116 olmuştur orada

Har oğluna çağırmıştır sırada

Ebu’l-Kasım117 eremedi murada 

Düşün Kerbela’yı sabret bakalım

Yirmi dört bacı deveye bindiler

Bindiler de Şam’a doğru indiler

Gör ol Mervan, Şimir ne işlediler

Düşün Kerbela’yı sabret bakalım

Kerbela cenginin sırası geldi

Ehl-i Bey(it)t olan ahdında durdu

Yetmiş üç yerinden hançer vuruldu

Düşün Kerbela’yı sabret bakalım

Derviş Edna’m o zaman da bu zaman

Ne yaman kast eyledi Şim(i)r-i Mervan

Ali Asgari yanıyor hem büryan118

Düşün Kerbela’yı sabret bakalım

115 Mersiye, 11 Hecelik, (ÇEVİK, 2008), (tarafımızca 
düzeltilmiştir), (KK1), (KK7), (KK11), (KK13), (KK16).

116 Kerbela’daYezit’in komutanın olan Har’ın oğlu, 
Hz. Hüseyin’in karşısında olmayınca Hz. Hüseyin’in 
safına geçince Hür şehit oluyor. Bu inancın içinde 
Har’ın oğlu idi Hür oldu diye anlatılıyor.

117 Kerbela’da şehit düşen Hz. Hasan’ın oğlu.

118 Biryan: Tandırda susuz pişirilen kebap.

21. Kan ile Dolmadı mı119

Kurulunca bu meydanlar

Kan ile yaş dolmadı mı

Şimir’in kızı Zeliha

Hasan’avu vermedi mi

Şah Hüseyin’diryaremiz

Zeynel, Bakır’dır çaremiz

İmam Cafer rehberimiz

Cümleye pir olmadı mı

Musa-i Kazım pirimiz

Cümle içinde canımız

İmam Rıza’dır yolumuz

Horasan’da durmadı mı

Taki’den tuttum elimi

Naki’den bağla belimi

Ali Asker’in kanını

Mehdiy’(e) ikrar vermedi mi

Ali’ye bağlandım durdum

Muhammed’e ümmet oldum

Ol zaman kırklara girdim

Selman keşkül sunmadı mı

Kırkın gönlü bire bağlı

Hemi haktır hemi tanrı

Cihan zülüfünde bağlı

Muhammed yar olmadı mı

Derviş Edna’m hak nazarı

Gönülden eyle pazarı

Cümle okunan yazarı

Bir noktadan olmadı mı

119 Duvaz-ı İmam, 8 Hecelik, (ÇEVİK, 2008), (tara-
fımızca düzeltilmiştir), (KK2), (KK4), (KK7), (KK10), 
(KK11), (KK12), (KK13).



2016 / Yıl: 6 Sayı: 12

195

22. Keremler Kânisin Eyle Hidayet120

Adım adım dostu ettim ziyaret

Keremler gânisin eyle hidayet 

Sevindir kulunu ülke vilâyet

Ağlatma kulunu hakka bağışla

Ülke vilâyetin haznesi sensin

Sevindir kulunu yüzleri gülsün

Seyrettim âlemi ülkede birsin

Ağlatma kulunu hakka bağışla

Seyrettim âlemi mislin121 bulunmaz

Seni seven âşık her dem yorulmaz

Sen merhem sürmezsen yarem onulmaz122

Ağlatma kulunu hakka bağışla

Yarelerim göz göz oldu gaynaştı

Aşkına düşeli dalgamız aştı

Bunca âşık sâdık destinden içti

Ağlatma kulunu hakka bağışla

Gördüm cemâlini arzumuz nurdur

Dostun muhabbeti gönülde sırdır

Fakir Derviş Edna’m kapında kuldur

Ağlatma kulunu hakka bağışla

120 Medetnâme, 11 Hecelik, (ÇEVİK, 2008), (tarafı-
mızca düzeltilmiştir), (KK7), (KK11), (KK10), (KK13), 
(KK15).

121 Eş, benzer. 

122 Düzelmek, iyi duruma gelmek.

23. Kısmet Verir Yoksulluğuna Bayına123

Mail oldum güneş ile ayına

Kısmet verir yoksuluna bayına124

Naled olsun Mavuya’nın125 soyuna

Hak rahmet suyunu içirmez imiş

Dünya cifesini126 geri ata gör

Sarraf ol da gevher alıp sata gör

İkrar birdir yetmiş üçe yete gör

Kör körü köprüden geçirmez imiş

Yedi iklim dört köşeyi bekliyen

Girip evliyanın cemin yokluyan

Nemrut imiş hak lokmasın saklıyan

Er erden lokmasın kaçırmaz imiş

Hayırı koyup da şere tapanlar

Hatıra değip de gönül yıkanlar

Lâden127 bahçesine yuva yapanlar

Yavru yavrulayıp uçurmaz imiş

Derviş Edna’m ilham eyler nefese

Siftah bu kalemle danıştı Musa

Evliya Yezid’le bozulur ise

Hayır amel artık kurtarmaz imiş

…128

123 Nefes, 11 Hecelik, (ÇEVİK, 2008), (tarafımızca dü-
zeltilmiştir), (KK7), (KK11), (KK13) (KK16).

124 Eski Türkçede (Göktürk metinleri) zengin demek.

125 Muaviye. 

126 Pislik, kötü. 

127 Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle 
yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi 
hekimlikte kullanılan bir bitki. 

128 Mehmet Çevik’in kitabında “Derviş Edna’m hak-
ka teslim özümüz/ Yade değil kendimize sözümüz/
Otuz üçte açılacak yazımız/Vakit geldi kem aradan 
gidermiş” şeklinde bir kıta yer alır ve mahlasın geçtiği 
son kıta olarak gösterilen kıta budur. 
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24. Kudret Hanundan Lokmasın Yerdim129

Gül yüzlü pirimden ayrılmam derdim

Kudret hanundan lokmasın yerdim130

Çok şükür pirimin sırrına erdim

Gördüm gözlerimle elhamdülillah

Dostun dosta kavuşması has oldu

Âşık maşukunu arzetti buldu

Açtı kitabını dersimi verdi

Aldım sabakımı131 elhamdülillah

Sabakım veren âleme hocadır

Hindden Yemenece132 elin uzatır

Yedi iklim dört köşeyi donatır

Gördüm gözlerimle elhamdülillah

Dostumun bakışı beni yakıyor

İrakip olanlar hançer çekiyor

Sevdiğim ilm-i cavidan133 okuyor

Dinledim nutkunu elhamdülillah

Derviş Edna’m pirin destinden134 içtim

Heceyi okudum sayıya geçtim

İlm-i cavidanın kapısın açtım 

Girdim içeriye elhamdülillah135

129 Nefes, 11 Hecelik, (ÇEVİK, 2008), (tarafımızca dü-
zeltilmiştir), (KK3), (KK7), (KK11), (KK13), (KK16).

130 Mehmet Çevik’in kitabında “Kudret lokmasını 
verdiler yedim”şeklinde yer alır.

131 Ders. 

132 Hind’den Yemen’e kadar.

133 Sonsuzluk, ebedilik ilmi.

134 El. 

135 Mehmet Çevik’in kitabında “Açtım kapısını el-
hamdülillah” şeklinde yer alır.

25. Marifet Ehlinde Kemâlin Buldu136

Şeriat tarikat bir naçar oldu

Marifet ehlinde kemâlin buldu

Ehl-i hakikatlar pünhana137 girdi

Durmayıp onlara bühtan138 edenler

Doğrusun söylesek ederler bühtan

Her ne ki söylesek dilimiz haktan

Zulümkârlık eden inecek tahttan

Zalime zulümü tayin ederler

Her ocak bozulur sabır edelim

Hakkın dergâhına doğru gidelim

Düşün amelini eli nidelim 

Halınca durana ihsan ederler 

Halimizde erenlerin halidir

Yolumuzda şâh-ı merdân139 yoludur

Dilimizde Hak Muhammed Ali’dir

Candan sevenlere teslim ederler

Derviş Edna’m hakka teslim özümüz

Yâda140 değil kendimize sözümüz

Otuz üçte açılacak yazımız

Vakit geldi kem aradan giderler

136 Nefes, 11 Hecelik, (ÇEVİK, 2008), (tarafımızca dü-
zeltilmiştir), (KK4), (KK7), (KK10), (KK11), (KK13), 
(KK16).

137 Pinhan: gizli, saklı, gizlenmiş.

138 İftira. 

139 Yiğitlerin şahı. Hz. Ali’nin vasıflarındandır.

140 Yabancı. 
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26. Nur ile Yunrulmuş Cemâlin Gördüm141

Gül yüzlü pirimden haberin aldım

Nur ile yunrulmuş142 cemâlin gördüm

Muharrem ayında murada erdim

Muradım verici pirimi gördüm

Eğninde143 hırkası başında tâcı

Cümle dertlilerin bunda ilâcı

Ervâh-ı pakidür gürûh u Nâci144

Kandilde balkıyan145 nurunu gördüm

Nur nuru görünce nura karıştı

Sındıyı146 salan da ol güzel biçti

Doksan bin evliya kısmetin saçtı

Nasipler verici elini gördüm

Erenler kısmetin aradı buldu

Verdüğü nasibe hem gail147 oldu

Yeşil sur içinde halimi sordu

Halimden bilici hünkârı gördün

Derviş Edna’m halim malum pirime

Kurban olayım gittiği yoluna

Kudretten doluyu148 sundu elime

Kevserin başında Ali’mi gördüm

141 Nefes, 11 Hecelik, (ÇEVİK, 2008), (tarafımızca dü-
zeltilmiştir), (KK3), (KK7), (KK11), (KK13), (KK16), 
(KK19).

142 Yoğurmak. 

143 Omuz. 

144 Alevilerin soyunun geldiğine inandığı Şid Pey-
gamberin eşi, cennetten gelmiş kadındır.

145 Parlamak. 

146 Makas. 

147 Kail olmak: inanmak.

148 Dolu: Bâde, içki.

27. Ortalık Karıştı Yalan Düzüldü149

Şimdi âlem azdı zaman bozuldu

Ortalık karıştı yalan düzüldü

Ehl-i beyt yoluna çakal dizildi

Yetiş aslan Ali’m arada kaldık

Ehl-i beyit yolu aradan kalktı

Şimdi mahluklar kem yollara baktı

Hünkar efendim de sancağın çekti

Yetiş aslan Ali’m arada kaldık

Hünkar efendim de kılıç biliyor

Sabıra bıraktı vakit diliyor

Hakkın dellalları150 farzın kılıyor

Yetiş aslan Ali’m arada kaldık

Dellallar çağrışır harami çoktur

Kulak ver dellala her sözü Haktır

Ehl-i beytin bunda kıymeti yoktur

Yetiş aslan Ali’m arada kaldık

Derviş Edna’m yirmi yedi151de böyle

Götür bu derdini Hünkara söyle

Hünkar efendim de yaremiz bağla

Yetiş aslan Ali’m arada kaldık

149 Medetname, 11 Hecelik, (ÇEVİK, 2008), (tarafı-
mızca düzeltilmiştir), (KK7), (KK11), (KK10), (KK13), 
(KK16).

150 Tellal. 

151 Miladi: 1909/1910.
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28. Ötüşür Kumrular Bülbül Duacı152

Cennet-i âlâda üç gül ağacı

Ötüşür kumrular bülbül duacı

Severim muhabbet istemem acı

Hakk’ını farkeden canlar şad153 olsun

Canımız güldür de bakman mı işe

Sarf et emeğini gider mi boşa

Sultanım ganidir atar mı dışa

Arzumuz yaz bahardır tez gelsin 

Âlemde seçilir beyler paşası

Kazanca bakarlar dörttür köşesi

Kapılar kitlendi nere kaçası

Efendim var eyle iman çok gelsin

Gözetle eyliği154 kurusun işler

Şad olsun gönüller kurtulsun başlar

Sene bin iki yüz otuz altı155 demişler

Verildi hesaplar Mehdi tez gelsin

Derviş Edna’m sabahımız Ali’den

On sekiz bin âlem156 yoktan var eden

Esirge başımız157 kurtar doludan

İsterim ki Haktan demler yürüsün

152 Nefes, 11 Hecelik, Mehmet ÇEVİK, (2008) age 
(tarafımızca düzeltilmiştir), (KK7), (KK11), (KK13), 
(KK16).

153 Neşeli. 

154 İyilik. 

155 Miladi: 1917/1918.

156 Âlemi. 

157 Başımızı. 

29. Rakibin Yanında Söylemez Dilim158

Muhabbet olursa ayrılmaz canım

Rakibin yanında söylemez dilim

Hak sevdiği kula eylemez zulüm

Herkesin feylini159 boşa götürür

Zalim olma zulmedersin canına

Pehrüz160 et diline girme kanına

Gönlünü çıkarma yüce beline

Bunca emeğini boşa götürür

Gönlünü karartıp kibir tutarsan

Haram helâl demez alır satarsan

Bunca kazancına hile katarsan

Dalkılır çengeller kışa götürür

Sular gibi engününe akarsan

Yedi iklim çar161 köşeye bakarsan

Goydan gayibetden dilin çekersen

Seçilir gönüller hoşa götürür

Derviş Edna’m bu halimden bilene

Bir kelâm söyledik bizde olana

Hak ırak eylesin garez yalana

Yalan söyleyenler dilden tutulur

158 Nefes, 11 Hecelik, (ÇEVİK, 2008), (tarafımızca dü-
zeltilmiştir), (KK7), (KK11), (KK13).

159 Eğilim, istek, hevâ, heves.

160 Perhiz. 

161 Dört. 
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30. Sadık Yar Olana Şarım Pazarım162

Mecnun oldum Leyla için gezerim

Sadık yar olana şarım163pazarım

Pirin emri ile okur yazarım

Şarım Muhammed pazarım Ali’dir

Serserilik bir hal geldi başıma

Kail164 oldum haktan gelen işine

Her ne yazıldıysa alnım taşına

Yazdıran Muhammed yazan Ali’dir

Ta ezelden yazılarım yazıldı

Goncam bitti tomurcuğum düzüldü

Kalktı gönül makamına süzüldü

Süzdüren Muhammed süzen Ali’dir

Derviş Edna’m makam makam gezerim

Bir makamı gördüm ondan hezerim165

Kırklar meydanında engür ezerim

Ezdiren Muhammed ezen Ali’dir

162 Nefes, 11 Hecelik, (ÇEVİK, 2008), (tarafımızca dü-
zeltilmiştir), (KK7), (KK10), (KK11), (KK13), (KK20).

163 Kent, şehir. 

164 İnanmış, aklı yatmış.

165 Hazer: Çekinme. Zarar verebilecek şeyden kaçın-
ma. Korunma.

31. Senin Emrin ile Söylüyor Dilim166

Yoluna kurbandur cesette canım

Senin emrin ile söylüyor dilim

Gönülden çıkarma gül yüzlü pirim

Gönülle karışan yâre kurbanım

Karıştın gönlüme dalgam çoşturdum

Aşkın kürresinde167 sinem bişürdüm

Aşkına düşeli günüm geçirdim

Erişen günümde pire kurbanım

Seni görmeyince duramam derdim

Senidin dilimde ezberim virdin

Cümle dertlilere sendedir yardım

Çağrınca erişen cana kurbanım

Karıştı canımız vallah ayrılmam

Tanıdım dostumu billah çevrilmem

Cihanı verseler bakıp ayrılmam

Hakikat söyliyen dile kurbanım

Derviş Edna’m dosta kurban olmuşam

Cihanı seyredip bir tek bulmuşam

Selman gibi sevdiğime ermişem

Alnında balkıyan168 nura kurbanım

166 Nefes, 11 Hecelik, (ÇEVİK, 2008), (tarafımızca dü-
zeltilmiştir), (KK7), (KK12), (KK13), (KK20).

167 Demirci ocağı, büyük ocak. Olgunlaşmak için ve-
rilen savaş.

168 Parlamak. 
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32. Söyleyim de Kulak Verin Erenler169

Bir kısacık hisse geldi dilime

Söyleyim de kulak verin erenler

Her birine türlü türlü dert vermiş

Bin dertliyi bir tabibe soran var

Aç gözünü bir gerçekten nazar et

Konan göçtü yetmiş üçten pazar et

Emrini tut nehy170 yanında hazer171 et

Zay etmezler172 zerresini soran var

Bir gün olur bunu senden sorarlar

Açarlar defterin hayır ararlar

Azap çok gelirse nara173 sürerler

Yedi tamu174 içerisin alan var  

Yedi kıral nefs evini dağlatır 

Fırsat verme âhirinde ağlatır

Son demde başı ayağa bağlatır  

Yetemen175 menzile taksim bölen var

Derviş Edna’m eleniyor elekler

Hak yanında kabul olsun dilekler

Bize böyle haber verdi melekler

Bunu böyle ta ezelden kuran var 

169 Nefes-Nasihatname, 11 Hecelik, (ÇEVİK, 2008), 
(tarafımızca düzeltilmiştir), (KK7), (KK10), (KK11), 
(KK12), (KK13).

170 Dinsel yasak, haram. İyiliği emretmek ve kötülü-
ğü men etmek anlamında Kur’an’da farklı surelerin 
çeşitli ayetlerinde geçen (Al-i İmran 104, Tevbe 71 ve 
Hûd 116) ayettir. 

171 Çekinme. Zarar verebilecek şeyden kaçınma. Ko-
runma.

172 Zayi etmek: Yitirmek, boşa gitmek.

173 Ateş. 

174 Eski Türkçe’de (Göktürk Metinleri) cehennem de-
mektir.

175 Yetemezsin. 

33. Şad Et Gönlümüzü İstemem Kışı176

Yaz bahar ayının bu gün onbeşi

Şad177 et gönlümüzü istemem kışı

Cümle erenlerin ser çeşme başı

Geldi sultanım gördüm çok şükür

Oturmuş yurduna nur gibi balkır178

Hayali gönlümde dilimde zikir

Al dedi sultanım verildi fikir

Lutfetti sultânım aldım çok şükür 

 

Kaldırdı kaşını gönlümden bildi

Âşık maşukunu arz179etti buldu

Çıkardı elmayı dört taksim180 böldü

Al dedi sultânım sundu çok şükür

Efendim gönlümü yaza döndürdü 

Zamane halkını Hakk’a döndürdü  

Kara gün ömrünü aza döndürdü 

Fark etmezler haktan gelen çok şükür

Derviş Edna’m erilmiyor sırrına

Niyazım var cemâlinin nuruna

Ayrulurken fırkat181 geldi serime182

Gönül gönüldedir erdi çok şükür

176 Nefes, 11 Hecelik, (ÇEVİK, 2008), (tarafımızca dü-
zeltilmiştir), (KK4), (KK7), (KK11), (KK13).

177 Neşeli. 

178 Parlamak. 

179 Dilek. 

180 Kısım, parça. 

181 Ayrılığın verdiği üzüntü. 

182 Baş. 
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34. Şad Etti Gönlümü Ummana Daldım 183

Sâdetlihünkardan bir nutuk aldım

Şad184 etti gönlümü ummana185 daldım

Bu aşkın yoluna serimi verdim

İşaret gönlümden bildi sultanım

Baştan ayağacak olmuş münevver186

Sultanım önünde olayım kamber

Ben seni sevmişim ta ezel ezel

Herkesin gönlünden bildi sultanım

Feyiller karıştı kalmadı tuzu

Gönüller soğudu ırattı yazı

Cihanı düzeltir Ahmed-i Gazi

Herkesin feylinden bildi sultanım

İnsanın kaygısı cihanı tuttu

Geldi zamanı da vâdesi yetti

Sakın gafil olma geliyor Mehdi

İrizasız kârı alma sultanım

Derviş Edna’m Zülfikar’ı çalacak

Mahluk azdı belasını bulacak

Hilafet hatemi hünkar olacak

Hüseyin devrana geldi sultanım

183 Nefes, 11 Hecelik, (ÇEVİK, 2008), (tarafımızca dü-
zeltilmiştir), (KK7), (KK11), (KK12), (KK13), (KK20).

184 Neşeli. 

185 Deniz. 

186 Nurlu.

35. Şimdiki Âlemde Lâl Olmak Evlâ 187

Gönül ne gezersin seyran yerinde

Şimdiki âlemde lâl olmak evlâ

Şimdiki mahluka sırrını verme 

Erenler yanında hâl olmak evlâ

Sakın sen kendini cifeye katma

Şimdiki mahluka kelâmın satma

Gözle geçidini deryâya batma

Anların yanında sır olmak evlâ

Gerçek olan pinhan oldu sır oldu

Meydanda dönenler âmâ kör oldu

Bilmez kendi kendin Hak’tan dûr oldu

Anların yanında sac olmak evlâ

Seçilip çıkmalı mahluk içinden

Söylemen kelâmı geçmez suçundan

Takılır çengelli kırkın içinden

Ol vakit devranı kör olmak evlâ

Derviş Edna’m devran böyle olacak

Yetmiş üçe eren anı görecek

Hacetler elinde erkan kuracak

Ol zaman devrana gel olmak evlâ

187 (Akbulut, 2010).
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36. Ta Ezelden Diyner idim Ününü188

Koyun gibi kurban verdim canımı

Ta ezelden diyner idim ününü

Gördüm cemâlini tutdum yolunu

Tuttum eteğini salmam sanıyom

Ta ezelden böyle çaldı kalemi

Gezdim seyreyledim cümle âlemi

Alnında gördüm levh-i kalemi189

Çalındı kalemler bozmaz sanıyor

Çalındı kalemler ervâh-ı âdem

Elham suresidir gönlümde Hüda’m

Bu aşka düşeli ağlarım neden

Aşkına düşeli gülmem sanıyom

Aşkına düşüp de canımdan geçtim

Rahmet deryâsından bâdeni içtim

Bu fâni mülküne çok geldim geçtim

Elest ikrârımdan190 dönmem sanıyom

Derviş Edna’m bir ikrârda ağlendim191

Bir gerçeğin keremine bağlandım

Geldim gittim şu cihanda dolandım

Verildi nasipler yelmem192 sanıyor 

188 Nefes, 11 Hecelik, (ÇEVİK, 2008), (tarafımızca dü-
zeltilmiştir), (KK7), (KK12), (KK13).

189 Üzerine insan kaderinin, olmuş ve olacakların ya-
zılı olduğuna inanılan tanrısal levha. Alınyazısı. 

190 Ruhlar meclisi olarak kabul edilen elest bezmi 
ruhlar yaratıldıktan sonra Tanrının ruhlara “Ben sizin 
Rabbiniz değil miyim” diye sorduğu yerdir. Burada 
tabi ki diyenlerle ona ne şüphe böyle soru olumu, 
Rabbim ne kusur işledik de bize bunu soruyorsun 
diyen iki grup ruh vardır. Aleviler Allah’ın varlığına 
şeksiz şüphesiz inanan ona ne şüphe diyenler olarak 
kendini kabul eder.

191 Durmak.

192 Dönmem, vazgeçmem, yelin esmesi gibi vazgeç-
mem, geçici olmam.

37. Uyardın Gafletten Şad Ettin Canı193

Sabah seherinde uyardın beni

Uyardın gafletten şad194ettin canı

Seviyom diyenler nerede hani

Gerçek aşık sevgisinden bellidir

Canımdan sevmişim yârimden geçmem

Muhabbet kapısın195 sırrımı açmam

Uğramam köprüsün196 suyundan içmem

Akıyor kevseri baldan bellidir

Kevserin başında Muhammed Ali

İçirdi doluyu197 mest etti bizi

Severim dostumu neylerim arı198

Arından geçenler vardan bellidir

Ar eylemeyenler varı edemez

Şaşırır yolunu doğru gidemez

Başı bunalmazsa kurban adamaz

Kesilse kurbanlar yiten bellidir

Derviş Edna’m belli oldu varımız

Dosttan dosta kavuşması kârimiz

Geçmişim dünyadan teslim varımız

Varından geçenler kârden bellidir

193 Nefes, 11 Hecelik, (ÇEVİK, 2008), (tarafımızca dü-
zeltilmiştir), (KK7), (KK10), (KK11), (KK12), (KK13), 
(KK20).

194 Neşeli. 

195 Kapısına. 

196 Köprüsüne. 

197 Bâde. 

198 Utanmak. 
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38. Vakit Tamam Oldu Etmem Mahana199

Gönül evinde seyrettim cihana 

Vakit tamam oldu etmem mahana200

Kayıtla başını gitme tufana

Yolun dikilmeden çare bakmalı

Bu dünya fanidir yetilmez imiş

Yakasız gömlekdeatılmaz imiş

Müşteri bulup da satılmaz imiş

Bulup müşterini kâre bakmalı

Müşteri bulup da kârini yapın 

Yolun ırak değil cihana bakın

Ayıtla yolunu başını sakın

Kurtarıp başını hâle bakmalı

Niceleri geldi geçti cihandan

Her ne ki dilersen dile bu handan

Günde yüz bin kere görünür sende

Gösterip yolunu Pîr’e bakmalı

Derviş Edna’m Pir göründün gözüme

Düşeydim ol sultanımın izine

Âhirinde201 gelirsiniz sözüme

Kurtarıp bu başı hale bakmalı

199 Nasihatname, 11 Hecelik, (ÇEVİK, 2008), (tarafı-
mızca düzeltilmiştir), (KK7), (KK10), (KK11), (KK12), 
(KK13), (KK20), (KK21).

200 Bahane. 

201 Âhir.

39. Yaktı Şu Sinemi Yine Ayrılık202

Ey erenler himmet eylen gidelim

Yaktı şu sinemi yine ayrılık

Dünya ahret bir ikrarı güdelim 

Yaktı bu sinemi yine ayrılık

Muhammed Ali’den diledim dilek

Dostları görürsen dayanmaz yürek

Ferhat’ı Şirin’den ayıran felek

Yaktı bu sinemi yine ayrılık

Felek bizi inc’elekten eledi 

Bülbülün ötüşü sinemi deldi

Dosttan ayrılması bize zor geldi

Yaktı bu sinemi yine ayrılık

Dostum çıkış yollarıma bakıyor

Nur ile münevver203 olmuş balkıyor204

Bizim nasip usul usul kalkıyor

Yaktı bu sinemi yine ayrılık

Rakiplerin bağrı karataş oldu

Müminlerin gözü yaş ile doldu

Bu ayrılık hepisine baş oldu  

Yaktı bu sinemi yine ayrılık

202 Nefes, 11 Hecelik, (KK10), (KK16).

203 Nurlu, aydınlık. 

204 Parlamak. 
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Sağ yar olup aşk atını koşalım

Gedük bekçilerle yollar aşalım

Mümin müslüm kardeş helallaşalım

Yaktı bu sinemi yine ayrılık

Bir faniye yüz süren olmaz mı hacı

Destindedir mümin müslümler bacı

Ey erenler bize olun duacı

Yaktı bu sinemi yine ayrılık

Yolumuz uğratma borana kışa

Taaccüp205 eyleriz geleni başa

Ben gidiyom yârim ağlama boşa

Yaktı bu sinemi yine ayrılık

Dilerim mecnunlar leylasın bulsun

Gelen gelsin konan nişane kalsın

Balım Sultan bize kılavuz olsun

Yaktı bu sinemi yine ayrılık

Derviş Edna’m der ki ayrılmam sandım

Aşkın bâdesini nuş ettim kandım

Ayrılık elinden şu sinem yandı

Yaktı bu sinemi yine ayrılık

205 Hayrete düşmek, hayrette kalmak, şaşmak.

40. Yaktı Kül Eyledi Aşkın Ateşi206

Müşteri olmayana satma kumaşı

Yaktı kül eyledi aşkın ateşi

Parlayıp doğuyor şahın güneşi

Gönül ne yatıyon kalk hacet dile

Ser çeşmeden gelir suyun durusu

Çırpınıp ötüyor cennet hurisi 

Uyanırsam bir kez gece yarısı

Gönül ne yatıyon kalk hacet dile

Dara durmuş meleklerin hepsi

Âdem olan kendi yapar yapısı 

Seherde açılır cennet kapısı

Gönül ne yatıyon kalk hacet dile

İrakipler başa kaku kakmadan

Kara toprak üstümüze çökmeden

Gökte melek kaygusunu çekmeden

Gönül ne yatıyon kalk hacet dile

Erenlerin evliyanın varisi

Kalkar hacet diler gece yarısı

Çırpınıp ötüyor arşın207 hurisi

Gönül ne yatıyon kalk hacet dile

Hak yarattı cümle yoksulu bayı208

Gökte melek zebil209 yerde semayı

Hak sen mahrum etme Derviş Edna’yı

Gönül ne yatıyon kalk hacet dile
 

206 Nefes, 11 Hecelik, (ÇEVİK, 2008), (tarafımızca dü-
zeltilmiştir), (KK7), (KK10), (KK11), (KK12), (KK13), 
(KK16), (KK20).

207 Gökyüzü. 

208 Eski Türkçede (Göktürk metinleri) zengin demek.

209 Çok. 
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SONUÇ

Derviş Edna hakkında akademik çalış-

ma yapılmamış olması, onun hayatının ve 

deyişlerinin sözlü gelenek içinde yaşamaya 

mahkum edilmesi ile sonuçlanmıştır. Kendi 

köyünde seveninin az olması, onu araştır-

mamızı ve hakkında bilgi toplamamızı güç-

leştirmiştir. Kendisi hakkında edinilen bilgi-

ler çok geniş bir alan çalışması yapmamızı 

gerekmiştir. Bu geniş coğrafyadan toplanan 

bilgiler sonucunda Derviş Edna’nın hayatı 

ve düşünce dünyası, gerek deyişleriyle ge-

rekse hakkında duyduğumuz menkıbe ve 

kerametleriyle anlatmaya çalışılmıştır. Mür-

şidinin Kul Fakir gibi önemi bir eren olması 

da onun deyişlerine ve kendisine duyulan 

saygıyı artırmıştır. Deyişleri sevenleri tara-

fından kutsal kabul edilip bozulmasından 

kaçınılmıştır. Yazılı kaynaklar ve sözlü halk 

kültürü vasıtasıyla 39 deyiş ele geçmiştir. 

Derviş Edna, yazdığı deyişlerde son derece 

duru bir Türkçe kullanmıştır. Çoğunlukla 

hecenin on birli ölçüsünü kullanmıştır. Bu 

deyişler analiz edilip değerlendirilmiş, kar-

şılaştırılmış ve bilinmeyen, anlaşılmayan 

kelimeler dipnotlarda açıklanmış olup türü, 

hece ölçüsü ve derlendiği kaynaklar da yine 

dipnotlarda verilmiştir. Ezberlerde kolay 

kalabilecek deyişler olmasının da avantajı ile 

yörede yaptığımız alan derlemesi neticesin-

de ulaşılan bu deyişlerin, yazılı kaynaklarla 

da karşılaştırılması yapılmıştır. Araştırma 

boyunca halk bilimi metotları ile derleme 

merkezli bir çalışma izlenmiştir. 

Çalışmamız boyunca erenimizin deyiş-

lerinin bütünlüğüne sadık kalınarak bu ma-

kale meydana getirilmiştir. Deyişler bozul-

madan en doğru hali ile yazılıp analiz edil-

miştir. Deyişlerinin ve hayatının makale for-

matına dönüştürülerek kalıcılığı sağlanmış 

olup Derviş Edna’nın geleceğe aktarılması-

na hizmet edilmiştir. Böylelikle de Derviş 

Edna günümüzde olduğu gibi gelecekte de 

yaşayacaktır. Bu deyişleri okuduktan sonra 

gönlünüzde Derviş Edna ve Hakk sevgisi-

ni hissetmişseniz, bu ışık Hakk’ın tecellisi 

oluyor ve biz de görevimizi yerine getirmiş 

bulunuyoruz. Olabilecek tüm kusurlar şah-

sımıza aittir. Böylesine önemli bir zatı sizle-

re tanıtmaktan memnun olduğumuzu belir-

terek makalemizi sonlandırıyoruz. 
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KAYNAK KİŞİLER
Ali DOĞMUŞ: Çorum-Karasar köyü, 1927 

doğumlu, İlkokul mezunu. Köyün 
bilinen hocalarındandır. Havas ilimleriyle 
ilgilenir. Civarda yaşamış en eski erenler 
hakkında bilgisi bulunur. Arapça ve 
Farsça’ya hakimdir (KK1). 

Bayram ÇETİN: Çorum-Karasar köyü, 1932, 
İlkokul mezunu. Yörede eski yazıyı 
okuyup yazabilen cem erkanlarında 
hocalık yapan aynı zamanda havas 
ilimleriyle de ilgilenen ilim sahibi bir 
şahsiyettir (KK2).

Behiye ERCELEP: Amasya-Merzifon, 1926-
2015, İlkokul Mezunu. Derviş Edna’nın iki 
çocuğundan büyük olanıdır. Doğumundan 
iki yıl sonra babasını kaybetmiştir. Bildiği 
deyişleri annesi ve onu sevenlerinden 
öğrenmiştir. 2015 yılında vefat etmiştir 
(KK3).

Cafer UZUN: Çorum-Karasar köyü, 1960, lise 
mezunu. Dervişlik geleneği ve deyişlere 
olan merakıyla tanınır. Yörede bulunan 
civar köylere ve Amasya’nın ilçe ve 
köylerine gidip oradaki gerçeklerin 
sohbetinde bulunmuştur. Birçok deyişi not 
almış şahsi defterine geçirmiştir (KK4).

Hasan BASKIN: Çorum-Merkez-Harmancık 
köyü, 1941 doğumlu, ilkokul mezunu. 
Yörede bir çok yeri çok iyi bilir. Ezberinde 
birçok deyiş bulunur (KK5).

Hasan SALBAŞ: Çorum-Karasar Köyü, 1930 
doğumlu, ilkokul mezunu. Köyün en yaşlı 
insanı olduğu için çok fazla olaya ve kişiye 
şahit olmuştur. Derviş Edna hakkındaki 
bilgilere babası vasıtasıyla vakıftır (KK6).

Hasan YÜCEER: Çorum-Karasar Köyü, 1956 
doğumlu, lise mezunu. Babası Derviş 
Edna zamanında yaşamıştır. Deyiş 
sevgisi sebebi ile başta Derviş Edna olmak 
üzere birçok aşık ve dervişin deyişlerini 
topladığı defteri vardır. Hasan Yüceer de 
anlattıklarını bilhassa babasının deyişler 
topladığı cönkten öğrenmiştir (KK7).

Hüseyin USLU: Çorum-Merkez-Karasar 
köyü, 1955 doğumlu, ilkokul mezunu. 

Köyde fazla yaşamayıp ömrünün çoğunu 
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde 
geçirmiştir. Civar köylerde tanıdığı çok 
olup yöre hakkında bilgilidir (KK8).

Hüseyin KILIÇ: Amasya-Merzifon-Balgöze 
(Ömert/Emert) köyü, 1944 doğumlu, 
ilkokul mezunu. Amasya’da doğup 
Çorum’da yaşamıştır. İki şehir civarındaki 
birçok aşıkla oturup kalkmış ve onların 
meclislerinde bulunmuştur. Çoğu deyişi 
ezbere bilir (KK9).

Kadim ONAR: Çorum-Merkez-Karasar köyü, 
1966 doğumlu, ilkokul mezunu. Derviş 
Edna, annesinin dayısıdır. Ezberinde 
birçok erene ait deyiş mevcuttur. 
Bildiklerinin çoğunu, Derviş Edna’nın 
sevicilerinden olan anneannesinden 
öğrenmiştir (KK10).

Kemal GEVREK: Çorum-Karasar Köyü, 1961 
doğumlu, ilkokul mezunu. Köye gelen her 
aşığın sohbetinde bulunmuştur. Duyduğu 
ve dinlediği deyişi yazıya aktarmıştır. 
Yörede yaşamış birçok derviş ve aşığın 
deyişlerini kaydetmiştir (KK11).

Mehmet AL: (Zobu’nun Memmet) Çorum-
Merkez-Karasar köyü, 1956 doğumlu, 
ilkokul mezunu. Dedesi de bir derviş olup 
kendisinin de birçok deyişi vardır. Aşıklık 
geleneğine ilgilidir. Ezberinde birçok 
deyiş bulunur (KK12).

Mehmet ÇELİK: Çorum-Karasar köyü, 1974 
doğumlu, İlkokul Mezunu. Yörede 
birçok aşığın ve dervişin muhabbetinde 
bulunmuştur. Çok uzun süredir deyiş 
toplama işinde aktiftir. Kendi tuttuğu 
defterine yörede bulunan eren ve 
dervişlerin deyişlerini yazar. Kendine ait 
birkaç tane defteri mevcuttur (KK13).

Melek TURAP: Çorum-Karasar köyü, 1930, 
ilkokul mezunu. Çok genç yaşta dul kalan 
Melek hanımın dedesi Satılmış derviştir. 
Çocukluğunda bir çok yöre erenini görmüş 
ve hizmet etmiştir. Yanyatan, Biçare, 
Sefil Memmet gibi erenler hakkında bilgi 
sahibidir. Ezberinde yöre deyişleri vardır 
(KK14).
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Muharrem ÇIRAK: Çorum-Karasar köyü, 
1952, ilkokul mezunu. Yörenin sözlü 
tarihini ve olaylarını bilen Biçare dervişin 
sevenlerinden olan derviş dostudur 
(KK15).

Musa YILDIZ: Çorum-Acıpınar köyü, 1933, 
okula gitmemiş. Okuma ve yazmayı 
askerlik yaparken öğrenmiştir. Yörede 
zakirlik yapmıştır. Sefil Mehmet, 
Bağrıyanık gibi önemli isimler tarafından 
yetiştirilmiştir. Ezberinde 4000 deyiş 
olduğu söylenir (KK16).

Sadık ONAR: (Minik) Çorum-Merkez-Karasar 
köyü, 1956 doğumlu, ilkokul mezunu. 
Aşık deyişlerini bilir. Yöredeki birçok 
dervişin deyişlerini ezbere bilir (KK17).

Satı ONAR: Çorum-Karasar Köyü, 1972, 
ilkokul mezunu. Kendisi derviş torunu 
olup deyişlere meraklıdır. Kıreymir 
ve Sarıbuğday köylerinden bir çok 
deyiş öğrenmiş ve deyişleri ezberinde 
korumuştur (KK18).

Süleyman AKYILDIZ: Çorum-Karasar köyü, 
1942, İlkokul mezunu. Köyün dini bilgisi 
yüksek kişilerinden ve hocalarındandır. 
Köyde uzun süre imamlık yapmış ve dini 
ilimlerle iç içe biridir. Arapça bilir. Deyiş 
söylemeye çok meraklıdır. Her konuştuğu 
kişiye muhakkak bir deyiş okur. Bu 
deyişler genelde Kul Fakir, Derviş Edna 
veya Biçare’ye aittir. Kendisi Biçare’nin 
bir çok sohbetinde bulunmuştur (KK19).

Tayfun ÇETİN: Çorum-Karasar köyü, 1986, 
lise mezunu. Kendisi aile olarak dini 
bilgisi oldukça fazla olan bir aileden gelir. 
Öğrenmeyi seven ve okuyup araştıran 
birisidir (KK20).

Zeynal AL: Çorum-Karasar köyü, 1953, ilkokul 
mezunu. Kendisi de derviş oğlu olduğu 
için bu işlerin ister istemez içindedir. 
Küçükken duyduğu çoğu deyişleri 
unutmamıştır ve ezberinde korumuştur 
(KK21).

DERVİŞ EDNA’NIN 

DEYİŞLERİNİN DİZİNİ
Açılmış Bahçede Güle Benziyor
Aldurdum Kuzum Ciğerden Meledim
Arz Eder Gönüller Eyiyor Canım
Az Bir Şeyden Bulanma
Bir Fatiha Üç İhlâs-ı Şeriftir
Biz Gidelim Hoşça Kalın Kardeşler
Cihan Yedi Kere Tülenecektir
Cihanı Verseler Ayrılmam Senden
Coş Edip Selamım Alır mı Bilmem
Çevre Yanı Nura Benzer
Dağıldı Nasipler Gel Eriş Paya
Dertli Sinem Her Çiçeğe Konamam
Didemden Akıttım Kan ile Yaşı
Düldül’ün Yeli mi Ola 
Ehl-i Bey(i)tleri Yastı da Gitti
Eyliğe Çevir de Yüzümüz Güldür
Gel Nasihatımı Tuta Gör Kardaş
Hakk’ın Buyruğuna İman Edelim
İki Melek Bir Sofuya Tayindir
İmam Hüseyin’e Çok Oldu Zahmet
Kan ile Dolmadı mı?
Keremler Kânisin Eyle Hidayet
Kısmet Verir Yoksuluna Bayına
Kudret Hanundan Lokmasın Yerdim
Marifet Ehli de Kemalin Buldu
Nur ile Yunrulmuş Cemâlin Gördüm
Ortalık Karıştı Yalan Düzüldü
Ötüşür Kumrular Bülbül Duacı
Rakibin Yanında Söylemez Dilim
Sadık Yar Olana Şarım Pazarım
Senin Emrin ile Söylüyor Dilim
Söyleyim de Kulak Verin Erenler
Şad Et Gönlümüzü İstemem Kışı
Şad Etti Gönlümü Ummana Daldım
Şimdiki Âlemde Lâl Olmak Evlâ
Tâ Ezelden Diyner idim Ününü
Uyardın Gafletten Şad Ettin Canı
Vakit Tamam Oldu Etmem Mahana
Yaktı Kül Eyledi Aşkın Ateşi
Yaktı Şu Sinemi Yine Ayrılık



Uşak-Sivaslı-Hacım 

Köyü-Kolu Açık 

Hacım Sultan Ocağı*
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ALİ RIZA ÖGE’NİN BEKTAŞÎ ŞAİRLERİ 

ANTOLOJİSİ’NDE YER ALAN ŞAİRLER

THE POETS IN THE “BEKTAŞİ ŞAİRLERİ ANTOLOJİSİ” OF 
ALİ RIZA ÖGE

Doğan KAYA1

ÖZ

1881-1957 yıllarında yaşayan ve Bektaşi 

babası olan Ali Rıza Öge genellikle ömrünü 

İstanbul’da geçirmiştir. Vazifesine düşkün 

ve başarılı bir polis memurluğundan sonra 

1942’de emekli olmuş, Bursa’da vefat etmiş-

tir. Hakkında kitaplar yazılan, bildiriler su-

nulan Öge aynı zamanda şair olup şiirlerin-

de Kadimî mahlasını kullanmıştır.

Üzerinde 50 yıl çalışarak yazdığı ve bu-

gün Taksim Atatürk Kitaplığı’nda bulunan 

Bektaşî Şiirleri ve Şairleri Antolojisi’nde bü-

yük çoğunluğu Alevî-Bektaşî şairi olan 392 

şairin şiirleri yer almaktadır. Öge, mecmu-

asının sonuna şiirlerini yazdığı şairler hak-

kında bilgiler eklemiştir. Bu bilgilerin pek 

çoğu, kültür tarihimiz için oldukça önemli 

ve orijinal bilgilerdir. Âşık Edebiyatı yahut 

Makale geliş tarihi: 15.07.2016 • Makale kabul tarihi: 25.11.2016 

1 Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 
Türk Halkbilimi Bölümü. 

Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatı alanında çalı-

şacaklar için önemli kaynak niteliğindedir.

Şairlerin 17’si kadın, 7’si Ermeni şairdir. 

Mecmuada çok sayıda “Baba”, “Abdal” ve 

“Kul” mahlaslı şair bulunmaktadır.

Mecmuada kayıtlı şiirler şekil ve tür 

olarak divan, müstezat divan murabba, 

murabba-ı mütekerrir, muhammes, müsed-

des, müstezat, mersiye, mesnevi, terkib-i 

bend, terc-i bend, tahmis, semaî, şarkı, 

kalenderî, mersiye, koşma, ilahi tarzında şi-

irlerdir.

Anahtar Kelimeler: Ali Rıza Öge, Anto-

loji, Bektaşî Şairler, Biyografik Bilgiler.

ABSTRACT

Ali Rıza Öge is a Bektaşi baba who had 

lived between 1881-1957 and spent his life 

mostly in İstanbul. After a passionate and 

successful occupation period as police offi-

cer, he has retired in 1942 and died in Bursa. 

The books have been written and papers 

have been presented about him. Öge is a 

poet at the same time and he has used pen-

name Kadimî in his poems.
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In the book of Bektaşi Şiirleri ve Şairleri 

Antolojisi which has been written after 50-

years study and is now existed in Taksim 

Atatürk Library, there are poems of 392 dif-

ferent poets (frequently Alevi-Bektaşi po-

ets). Öge has added information about all 

poets to the end of his work. Most of these 

information are considerably significant 

and original in terms of cultural history. It 

is quite important source for researchers 

studying on Âşık literature or Turkish Sufi 

literature.

17 ones of poets are women and 7 of 

them are Armenians. In the work, there are 

many poets who are using pen-name as 

Baba, Abdal and Kul.

The poems in this anthology, in terms 

of form and content, are called as divan, 

müstezat divan murabba, murabba-ı müt-

ekerrir, muhammes, müseddes, müstezat, 

mersiye, mesnevi, terkib-i bend, terc-i bend, 

tahmis, semaî, şarkı, kalenderî, mersiye, 

koşma and ilahi.

Keywords: Ali Rıza Öge, Anthology, 

Bektaşî Poets, Biographical Information.

Ali Rıza Öge, Bektaşî Babası olup 

1881’de Malkara’da doğmuş, 1957’de 

Bursa’da vefat etmiştir. Mezarı, Emir Sultan 

Mezarlığı’ndadır. Hüseyin ve Emine Şerife 

Hanım’ın oğludur. Bektaşî bir aileye men-

sup olup ilk tahsilini Müderris Hâfız Emin 

Efendi’den almıştır. Gençliğinde İstanbul’a 

gelmiş, Karaağaç Dergâhı’nda dervişliğe so-

yunmuş, 25 yaşında Hüseyin Zeki Baba’dan 

nasip almış, bilahare Makedonya’daki Ser-

sem Ali Baba (Harabatî Baba) Tekkesi’nde 

dervişliğe başlamıştır. Daha sonra İstanbul’a 

gelip polisliğe başlar. İstanbul’da ve 

Anadolu’da önemli emniyet merkezlerinde 

çok başarılı icraatta bulunmuştur. Meslekle 

ilgili hatıralarını “Meşrutiyetten Cumhuri-

yete Bir Polis Şefinin Gerçek Anıları” adlı ki-

tapta toplamıştır. Üç kere evlenmiş 1942’de 

emekli olmuştur. 

Ali Rıza Öge hakkında önemi çalışmalar 

ortaya konulmuştur. Hakkında basılan ilk 

kitap “Meşrutiyetten Cumhuriyete Bir Po-

lis Şefinin Gerçek Anıları” adını taşır (Öge, 

1982).

Ondan yazılı kaynaklarda ilk bahsedin 

Bedri Noyan olmuştur (Noyan, 2003: 268).

Öge hakkında ilk ilmi çalışma da Cafer 

Şen’le Mustafa Tatçı’ya aittir. 17-18-19 Ekim 

2007 tarihlerinde Ankara’da yapılan, 2. Ulus-

lararası Türk Kültür Evreninde Alevîlik ve 

Bektaşîlik Bilgi Şöleni’nde Mustafa Tatçı ve 

Yrd. Doç. Dr. Cafer Şen “El yazmalarına Ar-

tık Vuruyor Güneş: Ali Rıza Öge (Kadîmî) 

ve Bektaşi Şiirleri ve Şairleri Antolojisi” 

adıyla sundukları bildiride Öge ve yazdığı 
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mecmua hakkında önemli bilgiler vermiş-

lerdir. Bunu Mumine Çakır’ın üç çalışması 

takip etmiştir (Çakır, 2010a: 1001-1017; Ça-

kır, 2010b, Çakır, 2011: 373-400). Bu çalışma-

ları Yakup Orkun Demirci, Murat Demir, 

Ayşegül Küçükkılıç ve Süleyman Demir’in 

hazırladıkları yüksek lisans tezleri izler. 

Ali Rıza Öge / Kadimî’yi ve şiirlerini 

kitap bütünlüğünde anlatan çalışma da Mu-

mine Çakır’a aittir (Çakır, 2015).

Ali Naci Baba’dan “babalık icazeti”ni 

alan Ali Rıza Öge, neredeyse ömrünü vere-

rek hazırladığı “Bektaşî Şairleri Antolojisi” 

adlı büyük eserini 1896’da yazmaya başla-

mış, 15 Temmuz 1946’da nihayet vermiştir. 

Bununla ilgili olarak meucmuada şöyle bir 

kayıt vardır: 

“Elli sene evvel yazmağa başladığım 

bundan evvelki iki mecmua dolmuş daha 

yazacak yer kalmadığından iş bu mecmua 

1946 senesi Kanun-i sani on beşde kâğıtları 

alınarak ciltlendirilmiş ve altı ay içerisinde 

tahririne muvaffakiyet elvermiştir” (Tahrir-i 

Hitamı 15 Kanun 1946). 

Öge, ilerleyen zaman içerisinde tamamı 

1849 sayfa olan bu hacimli ve muazzam ese-

rine birtakım eklemeler yapmıştır. Mecmua-

nın orijinali Taksim Atatürk Kitaplığı’ndadır. 

Mecmua A3 ebadında kâğıtlara yazılıp cilt-

lenmiştir. 

Ali Rıza Öge’nin, Kadimî mahlasıyla 

kendi şiirlerinin de kayıtlı olduğu mecmua-

da toplam 392 şairin binlerce şiiri yer almak-

tadır. Öge, mecmuasının sonuna şiirlerini 

yazdığı şairler hakkında bilgiler eklemiş-

tir. Bu bilgilerin pek çoğu, kültür tarihimiz 

için oldukça önemli ve orijinal bilgilerdir. 

Âşık Edebiyatı yahut Dinî Tasavvufî Türk 

Edebiyatı alanında çalışacaklar için önemli 

kaynak niteliğindedir. Bundan dolayıdır ki 

kaydedilen bilgilerin gün yüzüne çıkması 

gerekirdi. Bizi böyle bir çalışmaya sevk eden 

düşünce de bu olmuştur.

Mucmuada adları / mahlasları geçen-

leri hakkında verilen bilgileri aktarmadan 

önce bu şairlerin kim olduklarını sırala-

mak yerinde olacaktır. Sözkonusu şairlerin 

mecmuadaki kayıt sırasına adları şöyledir: 

Abdal Musa Sultan, Âhû Dede / Âhî Ali 

Dede, Âgâhî Dede, Ahmed Sarban Baba, 

Erbabî, Emîr Sultan, Emîrî, Emrahî, Usulî, 

İbrahim Baba Reis, İbrahim Mihrabî Baba, 

Öksüz Abdal / Öksüz Ali, Ecrî Baba, İlhamî 

Baba, İlhamî Beğ Baba, İbrahim Perverî, Eş-

ref, Eşref Paşa, Eşrefoğlu Rûmî, İsmail, İs-

mail Baba, Emine Beyza Bacı, Edîb Harabî, 

İkbal Bacı, İhlasî Baba, Esad Baba, Enverî, 

İlbasânî, İhsan Mahvî, Edîb, İdris, Esrarî, 

Balım Sultan, Bedrî, Burhanî, Besim Atalay, 

Behcetî, Buharî, Budala-Kul Budala, Bosnevî, 

Behlülî, Ballı Baba, Pir Sultan Abdal, Peri-

şan Baba, Pir Ali, Pâkî, Pinhan Abdal, Pir 

Gaib, Pertevî, Püryanî, Pir Mehmed, Tev-

fik, Telemsanî Baba, Teslim Abdal, Türabî 

Ali Dede Baba, Senâî, Sebatî, Süreyya Keşfî 

Baba, Cemalî Baba, Cesarî, Caferoğlu / Ca-

fer Abdal, Cezbî, Ceyhunî, Ceyhunî, Cevabî, 

Cehdî, Câdî, Cevherî, Çınarî, Hafız Baba, 

Hüseyin Zekî Baba, Hakkı, Hamdî, Hıfzî, 

Hasîb Baba, Haddî, Hasbî, Hazenî, Hüse-
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yin Hüsnî Baba, Hikmet, Hatayî, Habbî, 

Hâkî, Hulkî Baba, Hulusî Baba, Hüsnî Baba, 

Hüsnî Baba, Hayrî, Hamid Baba, Hataî, 

Hafî, Hicabî, Hisarî, Haydar Baba, Hayretî, 

Hükmî, Hasan Dede / Âşık Hasan / Kul 

Hasan, Deli Şükrî, Dertli, Derunî Abdal, 

Didarî, Dedemoğlu, Deryabî, Dehrî, Dertli 

Kâtib, Zikrî Baba, Zekaî, Zihnî, Zatî, Rûhî-İ 

Bağdadî, Rüşdî, Rıza, Rıza Tevfik Baba, 

Rûhî Beğ Baba, Raif, Razî, Rûzî, Remziye 

Bacı, Râgıb, Rasîh, Refi’î, Rüşdî, Resmî Baba, 

Rıfkı, Riyahî, Râmî, Rahmî, Rûhî-Rûhullah, 

Riclî(?), Recaî Baba, Rifat Paşa, Rıza, Zahmî, 

Zeyneb Bacı, Seyyid Ali Sultan, Sersem Ali 

Baba, Seyyid Seyfi Nizamoğlu, Seyfî, Sacid, 

Seyranî Baba, Seyranî, Seyyid Nesimî, Samih 

Rif’at, Seher Abdal, Server Ali Baba, Sefil 

Abdal, Süleyman Cemalî Baba, Selim Baba, 

Seyyâh Abdal, Sakıtî, Sırrî, Sırrı Şabân, Sü-

leyman Baba, Selim, Sezaî, Suzî, Sabrî Baba, 

Senîh, Selamî, Seyyid, Sâkine, Sinan Ümmî, 

Şahî, Sultan Şücâ, Şemîmî Baba, Şemsî Baba, 

Şehr-Bânû Bacı, Şeref Bacı, Şehidî, Şîrî, Şemsî, 

Şem’î, Şadî, Şifaî, Şevket, Şâkir, Şükri Metin 

Baba, Şöhretî, Şeyhî, Şerifî, Salâcıoğlu, Su 

Oğlu, Sabrî, Sadık Baba, Salih Niyazî Dede 

Baba, Safî, Sadık Abdal, Senem Bacı, Sadayî, 

Saburî, Salâhî, Ziya Baba, Zafî Baba, Ziya 

Paşa, Tahir, Talibî İrşadî, Zarîfî, Ali Nacî 

Baba, Azbî Baba, Arif, Azmî Baba, Asîle 

Bacı, Uzletî Baba, Atâyî, İbretî, Uryanî, Aczî 

Baba, Aşkî, Ali Dede / Ali Oğlu, Ali Yılmaz, 

Avnî, Âkif Paşa, Azizoğlu, Arşî Baba, İzzet, 

Abdî, İşretî, Aynî, Ali Nutkî Baba, Gaygusuz 

Sultan, Gaybî, Garbî, Galib, Garibî, Garibî, 

Fuzulî, Fehmî Baba, Fahrî, Fennî Baba, Ferdî, 

Fedayî, Feyzî, Fethî, Fatıma, Feryadî, Fuadî, 

Fariğî, Fazlî, Fahir, Fevzî, Fakir-İ Edna, 

Kadimî Baba, Kasım Dede, Kazak Abdal, 

Kalbî, Kalender Abdal, Kul Himmet, Kul 

Pervane, Kul Mehmed, Kul Derviş, Kul Yu-

suf, Kul Hüseyin, Kul Bayram, Kabzî, Kara 

Hamza, Kararsız Veli, Kul Yetim, Kul Şükrî, 

Kadrî / Kadîrî, Kul Mustafa, Kısmî Baba, 

Gül Baba, Kâzım Paşa, Kenzî, Kemterî, Geda 

Maslu, Genc Abdal, Gülsüm Bacı, Kerim 

Dede, Köçek Abdal, Kemal, Gedaî, Kâmî, 

Kâmil, Lokmanî, Leylâ, Lütfî, Lisanî, Lâî-i 

Mekânî, Lezizî, Levnî, Miratî Baba, Misalî, 

Mustafa Dede Baba / Muharremoğlu, Mu-

hammed Ali Hilmi Dede Baba, Mahmudoğ-

lu, Mısrî Niyazî, Muharremoğlu, Mahvî, 

Matlubî Baba, Meczub Abdal, Muharrem 

Mahzunî Baba, Mehdî Baba, Mehmed Beğ 

Baba, Meknunî, Meydan Abdal, Muhyiddîn 

Abdal, Münir Baba, Münire Bacı, Mızrî, 

Müştâk, Meylî Baba, Marufî Saltık, Mes-

tan, Mecnunî, Müznibî, Mahfî, Muhibbî, 

Muhitî Baba, Mağzurî, Mesrur Abdal, Muh-

tar Balcı, Menguşî, Mevlâna Celâleddîn-İ 

Rumî, Manzurî, Muallim Nacî, Nahif, Nadî, 

Nev’î, Necdet Rüşdî Atılgan, Nailî, Nakdî, 

Nümâyî, Nehrî, Nesimî, Nurî Abdülâhad, 

Nedimî, Neslî, Nazmî, Nazımî, Noksanî, 

Nursî, Nef’î, Nigâr, Nafiz, Neyzen Tevfik, 

Namık Kemal, Nâbî, Nazîf, Nigâhî, Nusret, 

Neş’et, Nakşî, Na’lî, Niyazî, Necmî Baba, 

Necmeddin, Nüzhet, Viranî, Virdî, Vahdetî, 

Vehbî, Vasıf, Velî Baba, Haşimî Baba, Hatifî, 

Hadî, Himmet, Herdemî, Hengâmî, Hüdayî, 

Yunus Emre, Yeşil Abdal, Yeminî, Yahşî 

Baba, Yusuf Dede, Yeksanî, Yesarî Baba, İb-

rahim Edhem, Edayî, İlhamî, Ekrem Baba / 

Dertli, Çobanî Baba, Hasıretî, Hacı Receb, 
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Remzî, Rasim, Zeyneb, Zeyneladibîn, Zeh-

ra Bacı, Sevdayî, Seyyid Dede, Şirîn Bacı, 

Şems-i Tebrîzî, Salih, Sadrî, Abdî, Fazıl Baba, 

Kurbanî, Kabulî Baba, Naciye Bacı, Veysî, 

Yahya, Yetimî, Yesarî Baba, Hitabî.2

2 Sözkonusu şairlerin alfabetik dizilişleri ise şöyledir: 
Abdal Musa Sultan, Abdî, Abdî, Aczî Baba, Âgâhî 
Dede, Ahmed Sarban Baba, Âhû Dede / Âhî Ali Dede, 
Âkif Paşa, Ali Dede / Ali Oğlu, Ali Naci Baba, Ali Nutkî 
Baba, Ali Yılmaz, Arif, Arşî Baba, Asîle Bacı, Aşkî, 
Atayî, Avnî, Aynî, Azbî Baba, Azîzoğlu, Azmî Baba, 
Balım Sultan, Ballı Baba, Bedrî, Behcetî, Behlülî, Besîm 
Atalay, Bosnevî, Budala-Kul Budala, Buharî, Burhanî, 
Câdî, Caferoğlu / Cafer Abdal, Cehdî, Cemâlî Baba, 
Cesarî, Cevabî, Cevherî, Ceyhunî, Ceyhunî, Cezbî, 
Çınarî, Çobanî Baba, Dedemoğlu, Dehrî, Dertli Kâtib, 
Deli Şükri, Dertli, Derunî Abdal, Deryâbî, Didarî, Ecrî 
Baba, Edayî, Edîb Harabî, Edib, İdris, Ekrem Baba / 
Dertli, Emine Beyza Bacı, Emîr Sultan, Emîrî, Emrahî, 
Enverî, Erbabî, Esad Baba, Esrarî, Eşref Paşa, Eşref, 
Eşrefoğlu Rûmî, Fahir, Fahrî, Fakir-i Edna, Fariğî, 
Fatıma, Fazıl Baba, Fazlî, Fedayî, Fehmî Baba, Fennî 
Baba, Ferdî, Feryadî, Fethî, Fevzî, Feyzî, Fuadî, Fuzulî, 
Galib, Garbî, Garibî, Garîbî, Gaybî, Gaygusuz Sultan, 
Geda Mûslu, Gedaî, Genc Abdal, Gül Baba, Gülsüm 
Bacı, Habbî, Hacı Receb, Haddî, Hadî, Hafız Baba, 
Hafî, Hâkî, Hakkı, Hamdî, Hamid Baba, Hasan Dede / 
Âşık Hasan / Kul Hasan, Hasbî, Hasıretî, Hasîb Baba, 
Haşimî Baba, Hataî, Hatayî, Hatifî, Haydar Baba, 
Hayretî, Hayrî, Hazenî, Hengâmî, Herdemî, Hıfzî, 
Hicabî, Hikmet, Himmet, Hisarî, Hitabî, Hulkî Baba, 
Hulasî Baba, Hüsnî Baba, Hüdayî, Hükmî, Hüseyin 
Hüsnî Baba, Hüseyin Zekî Baba, Hüsnî Baba, İbrahim 
Baba Reis, İbrahim Edhem, İbrahim Mihrabî Baba, İb-
rahim Perverî, İbretî, İhlasî Baba, İhsan Mahvî, İkbal 
Bacı, İlbasanî, İlhamî Baba, İlhamî Beğ Baba, İlhamî, 
İsmail, İsmail Baba, İşretî, İzzet, Kabulî Baba, Kabzî, 
Kadimî Baba, Kadrî / Kadîrî, Kalbî, Kalender Abdal, 
Kâmî, Kâmil, Kara Hamza, Kararsız Veli, Kasım Dede, 
Kazak Abdal, Kâzım Paşa, Kemâl, Kemterî, Kenzî, 
Kerîm Dede, Kısmî Baba, Köçek Abdal, Kul Bayram, 
Kul Derviş, Kul Himmet, Kul Hüseyin, Kul Mehmed, 
Kul Mustafa, Kul Pervâne, Kul Yetim, Kul Şükrî, Kul 
Yusuf, Kurbanî, Lâî-i Mekânî, Levnî, Leyla, Lezizî, 

Lisânî, Lokmanî, Lütfî, Mağzurî, Mahfî, Mahmudoğlu, 
Mahvî, Manzûrî, Marufî Saltık, Matlubî Baba, Mebnî, 
Mecnunî, Meczub Abdal, Mehdî Baba, Mehmed Beğ 
Baba, Meknûnî, Menguşî, Mesrûr Abdal, Mestan, 
Mevlâna Celâleddîn-İ Rumî, Meydan Abdal, Meylî 
Baba, Mısrî Niyazî, Mızrî, Miratî Baba, Misâlî, Mual-
lim Nacî, Muhammed Ali Hilmi Dede Baba, Muhar-
rem Mahzûnî Baba, Muharremoğlu, Muhibbî, Muhîtî 
Baba, Muhtar Balcı, Muhyiddîn Abdal, Mustafa Dede 
Baba / Muharremoğlu, Münir Baba, Münire Bacı, 
Müştak, Müznibî, Na’lî, Nâbî, Nacîye Bacı, Nadî, Na-
fiz, Nahîf, Nailî, Nakdî, Nakşî, Namık Kemâl, Nazımî, 
Nazîf, Nazmî, Necdet Rüşdî Atılgan, Necmeddin, 
Nedimî, Nef’î, Nehrî, Nesimî, Neslî, Neş’et, Nev’î, 
Neyzen Tevfik, Nigâhî, Nusret, Nigâr, Niyazî, Necmî 
Baba, Noksanî, Nurî Abdülahad, Nursî, Nümâyî, 
Nüzhet, Öksüz Abdal / Öksüz Ali, Pâkî, Perişan Baba, 
Pertevî, Pinhan Abdal, Pir Ali, Pir Gaib, Pir Mehmed, 
Pir Sultan Abdal, Püryanî, Ragıb, Rahmî, Raif, Ramî, 
Rasih, Râsim, Râzî, Recaî Baba, Refiî, Remzî, Remziye 
Bacı, Resmî Baba, Rıfkı, Rıza Tevfik Baba, Rıza, Rızâ, 
Riclî(?), Rifat Paşa, Rûhî Beğ Baba, Rûhî-İ Bağdadî, 
Rûhî-Rûhullah, Ruzî, Rüşdî, Rüşdî, Sabrî Baba, Sabrî, 
Sabûrî, Sacid, Sadâyî, Sadık Abdal, Sâdık Baba, Sadrî, 
Sâfî, Sakıtî, Salâcıoğlu, Salâhî, Salih Niyazî Dede Baba, 
Salih, Samih Rifat, Sebatî, Seher Abdal, Selamî, Selim 
Baba, Selim, Senaî, Senem Bacı, Senîh, Sersem Ali 
Baba, Server Ali Baba, Sevdayî, Seyfî, Seyranî Baba, 
Seyranî, Seyyâh Abdal, Seyyid Ali Sultan, Seyyid 
Dede, Seyyid Nesimî, Seyyid Seyfi Nizamoğlu, Sey-
yid, Sakine, Sezaî, Sırrı Şaban, Sırrî, Sinân Ümmî, Su 
Oğlu, Sultan Şücâ, Suzî, Süleyman Baba, Süleyman 
Cemalî Baba, Süreyya Keşfî Baba, Şâdî, Şâhî, Şâkir, 
Şehidî, Şehr-Bânû Bacı, Şem’î, Şemîmî Baba, Şemsî 
Baba, Şems-i Tebrîzî, Şemsî, Şeref Bacı, Şerifî, Şevket, 
Şeyhî, Şifaî, Şîrî, Şirin Bacı, Şöhretî, Şükri Metin Baba, 
Tâhir, Talibî İrşadî, Teslim Abdal, Tevfik, Telemsanî 
Baba, Türabî Ali Dede Baba, Uryanî, Usulî, Uzletî 
Baba, Vahdetî, Vasıf, Vehbî, Velî Baba, Veysî, Viranî, 
Virdî, Yahşî Baba, Yahya, Yeksanî, Yeminî, Yesarî 
Baba, Yeşîl Abdal, Yetimî, Yunus Emre, Yusuf Dede, 
Zafî Baba, Zahmî, Zarîfî, Zatî, Zekâî, Zeyneb Bacı, 
Zeyneb, Zeyneladibîn, Zehra Bacı, Zihnî, Zikrî Baba, 
Ziya Baba, Ziya Paşa.
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Bu şairlerden 17’si kadın şair olup ad-

ları şunlardır: Emine Beyza Bacı, Fatıma, 

Gülsüm Bacı, İkbal Bacı, Leylâ, Münire Bacı, 

Naciye Bacı, Nigâr, Remziye Bacı, Senem 

Bacı, Sâkine, Şehr-Bânû Bacı, Şeref Bacı, Şîrîn 

Bacı, Zeyneb, Zeyneb Bacı, Zehrâ Bacı.

Mecmuada şiirleri kayıtlı Ermeni olan ve 

Bektaşîliğe meyletmiş şairler de yok değildir. 

Bunlar da; Deryâbî, İlhamî / Sarkis, Lisânî, 

Mecnunî, Püryanî, Vartan, Yeksanî’dir.

Diğer taraftan, mecmua her ne kadar 

Bektaşî şairlerini ihtiva etse de muhtelif 

sayfalarda Emîr Sultan, Eşref Paşa, Eşre-

foğlu Rûmî, Mevlâna Celâleddîn-i Rumî, 

Mısrî Niyazî, Mızrî, Muallim Nacî, Nurî 

Abdülâhad, Seyranî Baba, Şems-i Tebrîzî, 

Ziyâ Paşa gibi Bektaşî olmayan şairlerin şi-

irleri de kayıtlıdır.

Mecmuada en fazla “Baba”, “Abdal” ve 

“Kul” mahlaslı şairlerin de varlığı dikkati-

mizi çekmektedir. 

Mecmuada, en fazla Babalık makamına 

yükselen ve aynı zamanda şair olanların şii-

rine yer verilmiştir. “Baba” olarak kayıtlı şa-

irlerinın başlıcası şunlardır: Aczî Baba, Ah-

med Sarban Baba, Ali Nacî Baba, Ali Nutkî 

Baba, Arşî Baba, Azbî Baba, Azmî Baba, Ballı 

Baba, Cemâlî Baba, Çobanî Baba, Ecrî Baba, 

Ekrem BabaEsad Baba, Fazıl Baba, Fehmî 

Baba, Fennî Baba, Gül Baba, Hafız Baba, Ha-

mid Baba, Hasîb Baba, Hâşimî Baba, Hay-

dar Baba, Hulkî Baba, Hulûsî Baba, Hüsnî 

Baba, Hüseyin Hüsnî Baba, Hüseyin Zekî 

Baba, Hüsnî Baba, İbrahim Baba Reis, İbra-

him Mihrabî Baba, İhlasî Baba, İhsan Mahvî, 

İlhamî Beğ Baba, İsmail Baba, Kabulî Baba, 

Kadimî Baba, Kısmî Baba, Matlûbî Baba, 

Mebnî, Mecnunî, Meczub Abdal, Mehdî 

Baba, Mehmed Beğ Baba, Meylî Baba, Miratî 

Baba, Muhammed Ali Hilmi Dede Baba, Mu-

harrem Mahzûnî Baba, Muhîtî Baba, Musta-

fa Dede Baba, Münir Baba, Necmî Baba, Pe-

rişan Baba, Pinhan Abdal, Pir Sultan Abdal, 

Recaî Baba, Rıza Tevfik Baba, Rûhî Beğ Baba, 

Sabrî Baba, Sadık Baba, Sâlih Niyazî Dede 

Baba, Selim Baba, Sersem Ali Baba, Seyranî 

Baba, Süleyman Baba, Süleyman Cemalî 

Baba, Süreyya Keşfî Baba, Şemimî Baba, 

Şemsî Baba, Şükri Metin Baba, Telemsanî 

Baba, Türabî Ali Dede Baba, Uzletî Baba, 

Velî Baba, Yahşî Baba, Yesarî Baba, Yesârî 

Baba, Za’fî Baba, Zikrî Baba, Ziya Baba.

“Baba” makamında olan şairleri “Ab-

dal” mahlasını kullanan şairler izlemektedir 

ve bunlar da alfabetik olarak şöyle sırala-

nabilir: Abdal Musa Sultan, Cafer Abdal, 

Derunî Abdal, Genc Abdal, Kalender Abdal, 

Kazak Abdal, Köçek Abdal, Meczub Abdal, 

Mesrur Abdal Meydan Abdal, Muhyîddîn 

Abdal, Pinhan Abdal, Pir Sultan Abdal, Sa-

dık Abdal, Seher Abdal, Selâmî, Seyyah Ab-

dal, Teslîm Abdal, Yeşil Abdal.

Mecmuada 12 adet “Kul” mahlaslı şai-

rin şiirleri bulunmaktadır: Kul Budala, Kul 

Hasan, Kul Bayram, Kul Derviş, Kul Him-

met, Kul Hüseyin, Kul Mehmed, Kul Mus-

tafa, Kul Pervâne, Kul Yetim, Kul Şükrî, Kul 

Yusuf.
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Öge, mecmuasının başına çok derli-

toplu 98 sayfalık bir fihrist koymuştur. Fih-

ristte şiirlerin sahibi ve şiirin ilk dizesi, şiirin 

nev’i ifadesi ve bunların hangi sayfada yer 

aldığı bilgisi ihmal edilmemiştir. Büyük bir 

emek ve sabırla vücuda getirilmiş olan mec-

muada Öge’nin titizliği ve hatasız metinler 

ortaya koyması her türlü takdirin ötesinde-

dir. Ancak, şairler hakkında bilgilerin veril-

diği ve aşağıda kaydettiğimiz kısımda bir-

kaçının dışında kullandığı kaynaklara pek 

temas etmemiştir. 

Mecmuadaki şiirlerin teknik özellikleri 

ile ilgili olarak şunları söyleyebiliriz:

1. Mecmuadaki şiirlerde geçen mahlas-

lar, müstensih tarafından üstleri çizilerek 

belirtilmeye çalışılmıştır.

2. Şiirler çift sütun olacak şekilde yazıl-

mıştır. 

3. Bazı destanlar ve koşmalar, her ne ka-

dar bu adlarla adlandırılmış olsalar da Be-

yitlerle vücuda getirilmiştir. (Destan-ı Kay-

gusuz “Yeme İçme Destanı” - 796b, Koşma-i 

Hatayî” -720b) gibi…

4. Tür ve şekil olarak divan, müste-

zat divan murabba, Murabba-ı Mütekerrir, 

muhammes, müseddes, müstezat, mersiye, 

mesnevi, terkib-i bend, terc-i bend, tahmis, 

semaî, şarkı, kalenderî, mersiye, koşma, ila-

hi gibi şiirler yer almaktadır. 

5. Şiirlerin kahir ekseriyeti Alevî-Bektaşî 

kültürünü yansıtan konulardadır. 

MECMUADAKİ ŞAİRLER

ABDAL MUSA SULTAN: Bektaşilerin 

büyük hürmet ve muhabbetini celb itmiş 

olan Abdal Musa Sultan (Şakayık Tercüme-

si, Sayfa 33 ve Evliya Çelebi, cild 2, Sayfa 

46 gibi menbalara göre “Yesevî” fukara-

sındandır. Gerek Âşık Paşazade Tarihi’nde 

ve gerek Şakayık Tercümesi’nde bu zatın 

Bektaşî oldığına dair hiç bir kayd yokdur. 

Mamafih onun Anadolu hayat-ı diniyesin-

de çok mühim tesirler bırakan Abdallardan 

oldığına şübhe idilemez. Kendisinin meşhur 

Bektaşî azizlerinden olarak kabul idilmesi ve 

Elmalı’da namına izafetle büyük bir Bektaşî 

tekyesi vücuda getirilmesi bunun bir neti-

cesi olsa gerekdir. Gaygusuz Abdal’ın şey-

hi olmakla da şöhret kazanan bu zatın bu 

gün elimizde bir nasihatnamesi ile üç dört 

parça da manzumesi vardır. Fakat bu ufak 

eserle Abdal Musa’ya aid olarak kabul idi-

len şiirlerin Abdal Musa’ya aid oldığı kat’i 

olarak iddia idilemez. Abdal Musa diye ta-

nıdığımız (eksik) zat olup birisi de Bursa’da 

medfundur. Mahazâ Bursa’da medfun olan 

Abdal’ın Abdal Murad oldığı kuvvetle söy-

lenmekdedir ki, hakikat de budur. Ancak 

“Bektaşî Sırrı” adlı eserde (Cild:2, Sayfa:131) 

Nailî Efendi siminde Bektaşî olan bir zat 

kitabın müellifine yazdığı bir mektupda 

diyor ki: “On Üçüncü cüzde tahrir buyurı-

lan Abdal Musa, Elmalı’da medfun “Abdal 

Musa” olmayup bu Abdal Musa başkasıdır. 

Çünkü bu hususda fakirane pek çok tetki-

kat ve taharriyatda bulundum. Bu babda 

istihsal eylediğim malumatı beyana mecbur 

oldum. Şöyle ki: Elmalı’da medfun olan Ab-
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dal Musa Sultan, Hazret-i Pir Hünkâr Hacı 

Bektaş-ı Velî’nin ammisi Hayder Ata’nın 

mahdumu Hasan Gazi’nin sülbünden zuhu-

ra geldiği “Kitabü’l-Ensabü’s-Sadât” nam ri-

salede muharrer oldığı bir mecmu-i atikada 

görüldü. Şu malumat tamamıyla mevsuk ol-

masa bile diğer bir Abdal Musa’nın mevcud 

olması itibariyle mühimdir. Ragıb Hulusi 

Beğ’in tercüme itdiği “Bektaşîler’in Coğrafî 

Tevzii” adlı eserde Abdal Musa’nın Piri ola-

rak “Yatağan Baba” gösterilmekde ve Abdal 

Musa’nın Elmalı’da medfun bir aziz oldığı 

zikr idilmekdedir. Gaygusuz Sultan’ın Ab-

dal Musa dergâhına girüp o sayede nail-i 

irşad oldığı Gaygusuz Sultan’ın menakıbın-

da tafsilen mündericdir. (İlk Mutasavvıflar, 

Köprilizade M. Fuad, Sayfa, 55).

(821a)

Abdal Musa Sultan, Orhan Gazi ile Bur-

sa fethinde bulunan ekâbir-i evliyaullahdan 

olup keramât ve harikü’l-adâtı ile meşhur-ı 

cihan olmuşdur. Keramât-ı aliyelerinden 

başlıcası bir defa bir kırmızı ateş korını, pa-

muğun içine koyup müridanından bir zata 

virerek meşhur Geyikli Baba’ya irsal ider. 

Geyikli Baba dahi Abdal Musa Sultan’a bir 

bakrac süd gönderir. Abdal Musa Sultan 

meclisinde bulunup süd bakracının geldiği-

ni gören zat “Acaba bunda nesi var?” diye 

izhar-ı taaccüb eyleyince Abdal Musa Sultan 

tahsin idüp buyurdılar ki, “Süd göndermek-

den maksad gazalı teshir itmeğe işaretdir ki, 

hayvanı teshir itmek, nebatı teshir itmekden 

gücdür. Bu takdirce anların kuvve-i kera-

metleri ziyadedir.

Ali Efendi “Keminetü’l-Ahbâr”ında Ab-
dal Musa Sultan, Hacı Bektaş-ı Velî’nin hu-
lefasındandır. Evvelce bu dergâh-ı şerifde 
Topku Dergâhı postnişini Abdullah Baba, 
baba olarak bulunmuş, sonradan birtakım 
erbab-ı nifakın iğvâ’âtı üzerine mezalim-i 
istibdada uğramışlardır. Anadolu’nun en 
büyük dergâhlarından biri de Elmalı’daki 
Abdal Musa Sultan Dergâhı’dır. Abdal 
Musa’ya aid olarak mecmuamızda mevcud 
şiirlerin sayfa numrolarını buraya kayd idi-
yoruz (Sayfa: 312, 312, 312, 313, 313).

ÂHÛ DEDE yahud ÂHÎ ALİ DEDE: 
On yedinci asırda yetişen Bektaşî şairle-
rindendir. Asıl ismi, Alıdır. Diyarbakır’da 
doğmuşdur. Ali Emîrî merhum “Tezkire-i 
Şuara-yı Âmid”de bu zatın “Karaoğlan” 
namıyla şöhret kazandığını ve gayet güzel 
sese malik bulundığını bildiriyor. Geyikli 
Baba, meşahir-i evliyaullahdan bir arifibil-
lah olup Acemistan’ın Hoy Kasabası’nda 
zuhur itmiş, badehu Bursa civarına gelerek 
kendine muti ve musahhar itdiği bir geyi-
ğe binerek Sultan Orhan ile muharebede 
bulundığı mervidir. İhtiyarlığında “Baba 
Ahû” lakabıyla şöhret kazanmış bulunan 
bu şairin Dördüncü Murad ve Dördüncü 
Mehmed devirlerinde yaşadığı Hammer’de 
bildirilmekdedir. Birtakım destan, koşma ve 
nefesler vücuda getiren Ahû’nın on yedinci 
asırdan itibaren yazılan bazı mecmualarda 
şiirlerine de tesadüf idilmekdedir. Bu maruf 
saz şairinin “Âşık Musikisi” üslûbunda bes-
telerde vücuda getirdiğine muhakkak naza-
rıyla bakılabilir. Bir destan ile birkaç nefesin 
yazılığı bulundığı sayfa numrolarını buraya 
derc idiyoruz (Sayfa: 314, 1091).

(821b)
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ÂGÂHÎ DEDE: Aslen Belgradlıdır. İsmi 
“Yaşar” mahlası Âgâhî’dir. Kırşehir’de Hacı 
Bektaş-ı Velî dergâhında kilar evinde hid-
met itmiş, yüz sene evvel de vefat itmişdir. 
Bu zat hakkında fazla malumat elde idile-
memişdir. Kilar evine vakf itdiği bir nefes 
mecmuasından elimize geçen birkaç nefesin 
kaydlı bulundığı sayfa numrolarını buraya 
derc idiyoruz (Sayfa: 942, 1036, 1061).

AHMED SARBAN BABA: İkinci Se-
lim zamanında Hayrabolu’da doğan Ahmet 
Sarban kuvvetli bir şairdir. Üsküdar’da Se-
lim Ağa Kütüphanesi’nde “Ahmed Sarban 
Divanı” vardır. Müstakimzade Süleyman 
Sadeddin Risale-i Melâmiyesi’nde, Ahmed 
Sarban terceme-i halinden bahs iderken 30 
manzumesini de almıştır. Sarı Abdullah, 
Ahmed Sarban’ın tercüme-i hâlini yazarken 
“Sülukunda çok manzum ilahiyat buyurup 
gâh Kaygusuz ve gâh Ahmedî tahallüs et-
mişlerdir.” denilmektedir. Sadık Vicdanî ve 
Mehmed Ali Aynî beğler de “Gaygusuz” 
mahlasıyla şiir söyleyen zatın Ahmed Sar-
ban oldığını eselerinde yazmışlardır. Mec-
muadaki bazı “Gaygusuz” mahlaslı şiirlerin 
de Ahmed Sarban Baba’ya aidiyeti anlaşıl-
makdadır. Darülfunûn Kütübhanesinde de 
Ahmed Sarban Hazretleri ve Divan-ı Ah-
med Sarban Dukakinzade kaydlarını ihtivâ 
iden iki divan vardır. Dukâkinzade Ahmed 
Beğ ki, “Ahmed Sarban” adıyla meşhur-
dur. 952 tarihinde vefat iden Ahmed Sarban 
Hayrabolı’da namına yapılan tekyenin tür-
besinde medfundur. Elimize geçen şiirleri-
ni ihtiva iden sayfa numrolarını buraya ya-
zıyoruz (Sayfa: 321, 1214, 1532, 1533, 1534, 
1534, 1534).

(822a)

ERBABÎ: On dokuzuncu asır saz şairle-

rindendir. Erzurum’da doğmuşdur. Âşıklık 

şartlarına göre birçok şöhret kazanmış ve di-

van şairleriyle bağdaşmış olgun bir şairdir. 

Şairlik ona sülâlesinden geçmişdir. Selim 

adında olan ve hâlâ demir yollarında memur 

bulunan zat da, o aileden bir şairdir. Erbâbî 

zamanının icablarına uyarak tarikat ehli ol-

mağı tercih iderek Bektaşî olmuşdur. Bazen 

Noktacılığa, Hurufiliğe, doğru da meyl itdiği 

görülür. Elde itdiğimiz bir mersiyesiyle bir 

destanının muhtevi oldığı sayfa numroları-

nı buraya derc idiyoruz. (Sayfa: 109, 1091). 

Diğer bir rivayete göre aslen Konyalıdır. 

Konya’dan hicretle Erzurum’a gitmişdir. Bir 

tekyeye giderek derviş olmuş, aruz veznin-

de şiirler yazmış, bir ara İstanbul’a gelmiş, 

Sultan Mecid tarafından kabul ve mazhar-ı 

iltifat olmuşdur. Saz çalar, cura çalar. 80 ya-

şında 1884’de Erzurum’da vefat itmişdir.

EMÎR SULTAN: (Hamiş: Ahmed Sar-

ban Baba Kanunî Sultan Süleyman’ın deveci 

başı oldığı ve 1034 ricâlinden Peşteli Kazzâz 

Hüseyin Efendi’nin “Lâ-mekânî” mahla-

sıyla şiir yazan mürşidi oldığı bir yerde 

manzurımız oldığını buraya da kayd itdik.) 

Emîr Sultan, On beşinci asır şairlerindendir. 

Devrinde, Emîr Sultan mahlasıyla şöhret ka-

zanmışdır. Asıl ismi “Şemseddin Mehmed” 

olup şiirlerinde ulviliği terennüm iderdi. 

Bursa’da doğmuş 1429 yılında yine Bursa’da 

ölmüşdür. Mezarı Bursa’dadır. Yine bir 

“Emîr Sultan” isminde bir zat vardır ki, bu 

zat “Seyyid Ali Sultan Velâyetnamesi”nde 

yazılı oldığı üzere Hazret-i Pir Hünkâr Hacı 

Bektaş-ı Velî Hazretleri tarafından, Seyyid 



220

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Ali Sultan, Gazi Rüstem Baba Sultan birlikde 

Rumili’nin fethine memur idilenler arasında 

bulunup Bolayır civarında Üreşe Kadıköy 

namıyla maruf mahalde vefat itmişdir. Şiir-

lerini aşağıya derc itdiğimiz Emîr Sultan’ın 

hangisi oldığını tayin idemediğimiz şiirle-

rin sayfa numrolarını buraya derc ediyoruz 

(Sayfa: 315).

EMÎRÎ: On dokuzuncu asırda yaşamış 

olan Emiri’nin hayatı hakkında malumat 

elde idilememişdir. Gerek mersiyelerine ve 

gerekse şiirlerine nazaran bu zatın yetişmiş 

bir Bektaşî şairi oldığı anlaşılmakdadır. Eli-

mize geçen mersiye ve şiirlerini buraya derc 

idiyoruz (Sayfa: 109, 110, 111, 111, 111, 112, 

113, 113, 114, 653, 653, 654, 655, 655, 655, 656, 

657, 658, 658, 659, 660, 660, 660, 940, 1134).

(822b)

EMRAHÎ: Erzurum’a birkaç saat me-

safede Tanbur adlı bir köyde 1171 hicrî ta-

rihinde doğdığı ve 1241’de vefat itdiği an-

laşılır. Erzurum’da tahsil itdikden sonra Si-

vas, Kastamonu, Konya, Niğde taraflarında 

dolaşdıkdan sonra Sivas’da oturdığı ve en 

sonra 1226’da Niksar’a giderek hayatının 

sonuna kadar orada kaldığı rivayet idilmek-

dedir. Asrının en iyi saz şairlerinden olan 

Emrah hakkında şöyle bir efsane de rivayet 

idilmekdedir ki, biz de buraya derç itme-

den geçemedik. Şöyle ki: Emrah’ın yaşadı-

ğı memleketin beği, adamlarından birini 

bir işe gönderiyor. Bu adam işine giderken 

Emrah’ın oturdığı evin önünden geçiyor. O 

sırada Emrah saz ile türkiler çalup söyliyor-

muş. Adamcağız meftuniyetinden akşama 

kadar orada kalmış, dönüşde beğin, kendi-

sini ağır bir cezaya çarptıracağını anlıyor. 

Başından geçeni dosdoğru anlatıyor. Bu işe 

hiddet iden beğ derhal Emrah’ı huzurına 

çağırtıyor. Fakat Emrah beğe hiç ehemmiyet 

virmediğinden kendisini sarayından haka-

retle koğuyorlar. O memleketin o zaman ki, 

âdetine göre, halkın şikâyetlerini beğ dinler-

miş. Beğden şikâyeti olanlar da beğin kızı-

na müracaat iderlermiş. Emrah gidüp beği, 

kızına şikâyet idiyor. Emrah’ın gençliği, 

güzelliği, fevkalade saz çalışı kızın hoşuna 

gidiyor. Saz şairini sarayına alıyor. İki genç 

söyleşiyorlar, fakat Emrah kendisi bir faki-

rin, beğin kızını alamayacağını düşünerek 

bunu kıza açıkça anlatıyor ve diyor ki, “Sen 

bir beğ kızısın, ben ise fakir bir âşıkım. Seni 

bana virmezler. Bana müsaade it gideyim. 

Dağlarda Allah’a yalvarayım. Belki o zaman 

bana nasib olursun!” diyor. Bir gice Emrah 

sevgilisinden ayrılıyor ve şehri terk idiyor. 

Bir sabah vakti güneş doğarken ona tekrar 

kavuşmak ümidi cızlıyor yedi yıl dağlarda, 

mağaralarda çilesini doldururken beğin zül-

mü, sefahati, israfı hadden aşıyor. Halk anı 

makamından indirmek içün kızına yalvarı-

yorlar. Kız halkın didiğini yapıyor, babasını 

makamından indirerek idareyi eline alıyor.

(823a)

O sırada düşman hücumuna maruz ka-

lıyor. Muvaffak olamayarak esîr düşüyor. 

Memleket harab oluyor. İşte bu sırada Em-

rah dağlardan dönüyor, memleketine geli-

yor. Ne sevgilisinin o azametli sarayı kalmış 

ne de kendi fakir kulübesi. O vakit sazını 

alarak tekrar yollara düşüyor. Diyar diyar 
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sevgilisini arıyor. Nihayet onu esir iden Şa-
hın sarayını buluyor. Kendisini içeri alıyor-
lar, Şah şaire ikram idiyor. Niçün geldiğini 
soruyor. Emrah başından geçenleri anlatı-
yor ve sevgilisinin kendisine virilmesini is-
tiyor. Neticede sevgilisi kendisine viriliyor. 
Emrah yıllardan beri beklediği büyük saa-
detden o kadar mütehassis oluyor ki, sev-
gilisinin visaline nail olmadan sevincinden 
ölüyor. İşte Maraş havalisinde Emrah içün 
böyle bir efsane ve rivayet mevcud imiş. 
Emrah’ın elimize geçen şiirlerinin aşağıya 
Sayfa numrolarını derc idiyoruz. (Sayfa: 
109, 292, 620, 660, 661, 661, 940, 941, 941, 942, 
942, 942, 1037, 1037, 1038, 1081, 1081, 1081, 
1340, 1350, 1351).

USULÎ: On yedinci asırda yaşamış şair-
lerden olup Rumililıdır. Usûlî yalnız aruzla 
değil hece vezniyle de şiirler söylemiş klasik 
saz şairi olmak hususiyetini gösteriyor. Usulî 
Rumili’de Vardar Yenicelidir. Usulî’nin ha-
yatı hakkında fazla malumata malik değiliz. 
Mısır’da Şeyh İbrahim Gülşenî’nin müridi 
olmuş, muahharen Bektaşî tarikatine intisab 
itmişdir. Elimizde geçen bir iki eserini bura-
ya derc idiyoruz (Sayfa: 316, 1156, 1214).

(823b)

İBRAHİM BABA REİS: Aslen Vidinli-
dir. İstanbul’da Südlice Bektaşî Tekkesi şey-
hi Münir Baba’dan nasib almış, bir müddet 
Münir Baba dergâhında hidmet itdikden 
sonra Kırşehr’de Hacı Bektaş Tekkesi’ne 
giderek üç sene hidmet iderek derviş ol-
muş bilahare icazet alarak “Baba” olmuş 
ve Bursa’ya gönderilmişdir. Bir müddet 

Bursa’da kaldıktan sonra Necef’e gitmiş, bir 

müddet orada ve bir müddet de Kerbelâ’da 

İmam Hüseyin Efendimize hidmet itdik-

den sonra tekrar Bursa’ya avdetle vefatına 

kadar Bursa’da kalmışdır. Vefatı hicrî 1345 

tarihindedir. Bursa’da medfundur. Elimiz-

de mevcud bir şiirinin sayfa numrolarını 

buraya derc idiyoruz. Şiirlerinde bazen de 

Reîs, mahlasını kullanmışdır (314, 315, 316, 

716, 1045).

İBRAHİM MİHRABÎ BABA: Kırım 

hanzadelerindendir. Ecdadı Selim-i Salis za-

manında İstanbul’a gelmişlerdir. Gençliğin-

de bahriyeye intisab iden Mihrabî, kolağalı-

ğa kadar yükselmiş ve oldukça tahsili var-

dır. Hâcesi Tikveşli Yusuf Efendi’dir. İntisa-

bı, Südlice Bektaşî Tekkesi postnişini Münir 

Baba’yadır. Südlice Bektaşî Tekkesi’nde 

uzun müddet derviş ve rehberlik itmişdir. 

Çelebi ile babaların aralarının açıldığında 

babagân tarafından murahhas tayin idilerek 

Kırşehri’ne gitmiş, orada Çelebi Cemaleddin 

Efendi’nin faziletlerine meftun olarak uzun 

müddet çelebinin konağında kalmışdır. 

Orada icazet alarak baba olmuş, avdetinde 

Erenköyü’nde Sahra-yı Cedid’de açılan bir 

dergâha baba olarak getirilmiş, bir müddet 

sonra 1338 tarihinde 65 yaşında oldığı halde 

vefat itmişdir. İyi bir şair idi. Elimize geçen 

şiirlerini aşağıya derc idiyoruz (Sayfa: 264, 

507, 575, 576, 576, 859, 859, 959, 1056, 1077).

(824a)

ÖKSÜZ ABDAL/ÖKSÜZ ALİ: Üçüncü 

Murad zamanında yaşamış Bektaşî şairlerin-

dendir. Ferhad Paşa’nın İran seferinde İran 

şah-zadesi Haydar Mirza’yı rehine olarak 
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beraberlerinde getirilmiş ve İran Şahının oğ-
lının hoşça tutulmasını anlatan şiirlerinden 
Öksüz Abdal’ın on altıncı asırda yaşadığı 
anlaşılmakdadır. Bu şairin elimize geçen iki 
nefesinin yazılı oldığı sayfa numroları şun-
lardır (Sayfa: 319, 1163).

ECRÎ BABA: On dokuzuncu asır 
Bektaşî saz şairlerindendir. Nereli oldığını 
kat’i olarak tayin idemiyoruz. Fakat haya-
tının mühim bir kısmını Mısır’da geçirdiği 
malumdur. Ecri, Gaygusuz Sultan hakkın-
da da bazı medhiyeler yazmışdır. Onun bir 
müddet Kasırü’l-Ayn dergâhında münzevi 
bir hayat sürdiği tahmin olunabilir. Meh-
med Ali Paşa’nın vefatından sonra Mısır’da 
bulundığı anlaşılan bu şairin mecmualarda 
şiirlerine dağınık bir halde tesadüf olun-
makdadır. Ankara Umumî Kütübhanesinde 
de (Der-Beyan-ı Divan-ı Ecri Baba) başlıklı 
100 sayfalık bir divançesi vardır. Elimizdeki 
bazı manzumelerini aşağıya derc idiyoruz 
(Sayfa: 650, 651, 1037, 1095, 1215, 1215, 1216, 
1326, 1340).

İLHAMÎ BABA: On dokuzuncu asrın 
içinde yetişen Bektaşî şairlerindendir. Sey-
yid Gazi Tekkesi postnişini Pir Mehmed 
Dede’nin oğlıdır. Babasının ölümünden son-
ra aynı tekkeye baba oldu. Hayatının son za-
manlarına doğru gözleri görmez olmuşdu. 
Vefatı hicrî 1308 senesindedir. Asıl adı Ali 
olan İlhami Baba, hece ve aruz veznleriyle 
şiirler vücuda getirmişdir. Elimizdeki geçen 
birkaç manzumesini aşağıya derc idiyoruz 
(Sayfa: 314, 939, 1163, 1163, 1163, 1216, 1409, 
1409, 1413, 1415, 1427).

(824b)

İLHAMÎ BEĞ BABA: Tepedelenli Ali 

Paşa ahvadından olup Sultan Hamid dev-

rinin son sadrazamı olan Olonyalı Ferid 

Paşa’nın kâim-biraderi olup Bab-ı Ali hari-

ciye nezareti umur-ı hukukiye-i muhtelite 

müdir muavini idi. Hem şair hem de Bektaşî 

tarikatine intisab itmiş son derece sehi, mü-

tevazı bir zat olup son zamanlarda baba 

olmuşdu. Çok âteşîn bir Bektaşî olan İlha-

mi Beğ Baba yiğirmi beş sene kadar evvel 

İstanbul’da vefat itmişdir. Elimizde bulunan 

birkaç manzumesini aşağıya derc idiyoruz 

(Sayfa: 107, 108, 290, 645, 646, 939).

İBRAHİM PERVERÎ: On dokuzuncu 

asır saz şairlerinden olan İbrahim Perverî’nin 

hayatı hakkında bir malumata malik deği-

liz. Elimize geçen bir destanını aşağıya derc 

idiyoruz (Sayfa: 1092).

EŞREF: Şair Eşref, 1847 miladi yılında 

Kırkağaç’da doğmuş ve 1911 tarihinde de 

yine Kırkağaç’da vefat itmişdir. Yiğirmi ya-

şına kadar zeybek kıyafetinde gezmiş, son-

ra kılık-kıyafet değişdirüp kâtib olmuş ve 

sonraları da birçok kâ’im-makamlıklarda 

bulunmuş hazırcevab, özü sözü doğrı, bir 

zat olup Abdülhamid-i Sani ile geçinemedi-

ği içün habslere, sürgünlere gitmiş, bilaha-

re Avrupa’ya kaçmışdır. 1908 inkılabından 

sonra memlekete dönmüşdi. Âteşîn bir şair 

olan Eşref’in elimize geçen bir şiirini aşağıya 

derc idiyoruz. Daha birçok şiirleri var ise de 

onlar hükûmet idaresini hicv itdiği içün bu-

raya alınmamışdır (Sayfa: 644).

(825a)
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EŞREF PAŞA: Âteşîn bir şair olan Eşref 

Paşa on dokuzuncu asır iptidalarında yaşa-

mış ve Sultan Aziz devrinde paşa olmuşdır. 

Matbu ve büyükçe bir divanı olup bir ade-

di de Bursa’da Orhan Kütüphanesi’ndedir. 

Elimize geçen manzumelerini aşağıya derc 

idiyoruz (Sayfa: 107, 638, 638, 638, 640, 642, 

643, 643, 643, 644, 1134, 1138, 1138, 1139, 

1139, 1139, 1140, 1140, 1140, 1140, 1143, 1216, 

1219, 1221).

EŞREFOĞLU RÛMÎ: Asıl ismi Abdul-

lah ibn Eşref Muhammed Nasırî olup Bursa 

vilâyetine bağlı İznik Kasabası’nda hicrî 779 

tarihinde doğmuş ve 120 sene yaşamış, hicrî 

899’da ve bir rivayete göre 874 tarihinde ve 

Şakayık-ı Numaniye’nin tahririne nazaran 

821 senesi Zilkadesi’nin sekizinci gününde, 

rivayet-i ahere göre de 895 tarihinde vefat 

itmişdir. İznik’de Mükerreme Hatun Cami 

ittisalinde medfundur. Erefoğlu Rûmî, bir 

gice bazı vekayi sebebiyle muhabbet-i eze-

li ve inayet-i lemyezelî üzerlerine galib ve 

müstevli olmakla tarik-i meşayihe süluk it-

mek daiyesiyle meczebinûn Abdal Murad 

Hazretleri’nin nazarlarından behredar ol-

mak niyetiyle alesseher kendilerine giderek 

kelamlarına intizar eyler iken Abdal Hazret-

leri kendilerine atf-ı nazarla, çarşıdan köfteli 

çorba getirmesini söyler. Eşrefoğlu Rûmî der-

hal gider. O kadar aradığı halde bulamaya-

rak köftesiz olarak getirdiği çorbayı itizarla 

Abdal Hazretleri’ne takdim eylediklerinde, 

Abdal yerden bir mikdar çamur alarak köfte 

şekline koyduktan sonra çorbanın içine atar. 

Vuku bulan teklifi üzerine Eşrefoğlu Rûmî 

çorbayı yemeğe başlar. Şu inkıyad Abdal’ın 

mucib-i mahtuniyeti olmakla mumaileyhi 

taltif ve iltifat ider. Eşrefoğlu Rûmî

(825b)

oradan hücresine gelüp mevcudunu 

fukaraya bezl ve fakr ü fenayı bilihtiyar 

Bursa’da Seyyid Muhammed El-Buharî gi-

düp bendeliğe kabulünü niyaz eyler. Buharî 

de “Biz Pir olduk, intikalimiz yakındır. Hacı 

Bayram-ı Veli’ye gidiniz!” cevabını virmek-

le Eşrefoğlu Rûmî Ankara’ya giderek Hacı 

Bayram-ı Velî’den ahz-ı inabet eyler. Bir 

müddet sonra Hacı Bayram-ı Velî, kerime-

sini Eşref-i Rûmî’ye tezvic ider. Bir müddet 

sonra da Ankara’ya gelirler. Eşref-i Rûmî’ye 

aid elimize bir şiir geçmişdir. Aşağıya derc 

idiyoruz.( Sayfa: 638).

İSMA’ÎL: On yedinci asır Bektaşî şair-

lerindendir. Pir Sultan evlâdlarından İnce 

Mehmed’in müridlerinden olup hayatı hak-

kında fazla malumata sahib değiliz. Elimize 

geçen şiirini aşağıya derc idiyoruz (1415).

İSMAİL BABA: Muallim Bakî Beğ’in 

virdiği malumata göre hicrî 1324’de ve-

fat iden Divrikli İsmail Baba isminde bir 

Bektaşî’nin oldukça şiir söylemeğe kabiliyeti 

vardır. Rumili Hisarı’ndaki Bektaşî postnişi-

ni Nafi Babazade Mahmud Baba’dan nasib 

ve Ali Baba’dan icazet alan İsmail Baba’nın 

elimize geçen birkaç şiirini buraya derc idi-

yoruz (Bektaşî Şairleri, Sayfa, 423). Şiirleri: 

(Sayfa: 315, 317, 318, 1162).

EMİNE BEYZA BACI: İzmirlidir. Mora 

Yenişehrli Abdullah Baba’nın mensubların-

dan Bektaşîdir. Üsküdar’da oturmakda idi. 
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Elimize geçen bir şiirini buraya aşağıya derc 

idiyoruz. Hakkında fazla malumat alınama-

mışdır (Sayfa: 651, 1162).

(826a)

EDİB HARABÎ: Son devrin en velud ve 

en şuh Bektaşî şairi olarak tanılan Harabî’nin 

altı yüz Sayfa den ‘ibaret olan bir divanı 

vardır. Harabî’nin bütün nefesleri ve eş’arı, 

gerek İstanbul, gerekse Anadolu Bektaşîleri 

arasında büyük bir neşe ile okunmuşdur. 

Harabî 1269 hicrî senesinde doğmuşdur. On 

yedi yaşında iken şair Mehmed Ali Hilmi 

Dede Baba’ya intisab iderek Bektaşî olmuş-

dur. Asıl ismi Ahmed Edib olup mahlası 

Harabî’dir. Bahriye ferik kâtibi idi. Hayatı-

nın son zamanlarında en çok temas itdiği şa-

irler Emin Hâkî ile İhsan Mahvî ve Kayserili 

Sıdkî beğler idi. Hicrî 1334’de vefat itmiş-

dir. Kendi el yazısı ile yazılmış olan divanı, 

merhum Şair İhsan Mahvî’nin kütüphane-

sindedir. B. Ş. Sayfa, 79. Harabî’nin bizde 

mevcud şiirlerinin numrolarını aşağıya derc 

idilmişdir (Sayfa: 130, 413, 414, 414, 415, 415, 

415, 416, 416, 418, 419, 419, 420, 420, 420, 421, 

421, 421, 422, 422, 422, 423, 423, 423, 424, 424, 

425, 425, 425, 426, 426, 426, 427, 427, 427, 428, 

429, 429, 429, 430, 430, 430, 431, 698, 698, 698, 

699, 699, 700, 700, 700, 958, 1042, 1042, 1042, 

1043, 1043, 1043, 1044, 1044, 1044, 1044, 1045, 

1083, 1083, 1083, 1227, 1348, 1357, 1357, 1376, 

1376, 1376, 1377, 1377, 1377, 1378, 1378, 1378, 

1379, 1379, 1383, 1384, 1384, 1384, 1385, 1385, 

1385, 1386, 1394, 1386, 1387, 1387, 1387, 1388, 

1388, 1388, 1388, 1389, 1389, 1390, 1391, 1392, 

1389, 1392, 1392, 1393, 1393, 1393, 1393, 1345, 

1345, 1339, 1344, 1345, 1345, 1376, 1534, 1535, 

1535, 1535, 1536, 1536, 1536, 1536, 1537, 1537, 

1537).

İKBAL BACI: Muzikalı meşhur derviş 

Tevfîk’in haremidir. Çamlıca Bektaşî Tek-

kesi mensublarındandır. Zevcinden evvel 

vefat itmişdir. Elimize geçen nefesini derc 

idiyoruz (Sayfa: 320). B. Ş. Sayfa: 190.

(826b)

İHLASÎ BABA: Karamürsellidir. Asıl 

ismi Mehmed, mahlası İhlasî’dir. Halk ara-

sında “Tokmak Baba” diye şöhret kazan-

mışdır. Orada bağ ve zeytinlikleri ile meşgul 

olurdu. Her gördüğü kimseye “Sürek olsun, 

çörek olsun, Ehl-i beyti sever olsun” der-

miş. Bu söz İstanbul Bektaşîleri arasında bir 

darb-ı mesel hükmüne girmişdir. Eyüb’de 

kendi babasının postnişin oldığı Karyağdı 

Dergâhı’nda bir müddet babalık itmişdir. 

Hicrî 1315 tarihinde vefat itmiş. Mezkûr 

dergâhda medfundur. Bektaşî Şairleri, Say-

fa, 186. Elimize geçen birkaç nefesini aşağıya 

derc idiyoruz (Sayfa: 321, 322, 322, 323).

ESAD BABA: Aslen İstanbullıdır. 

Aksaray’da Şekerci Sokağı’nda ikamet 

iderdi. 1241 hicrî tarihinde yeniçerilerle 

Bektaşîler’in ortadan kaldırıldığı zaman 

Esad Baba da Aksaray Camii civarında öl-

dirilmişdir. Vefatında 70 yaşında idi. Bir 

rivayete göre padişah Mahmud tarafından 

Bektaşîler’in öldirildiğini işiden Esad Baba 

bu katl keyfiyetini işidince hemen evine 

giderek Bektaşî kıyafetine aid cihazlı elbi-

se ve tacını giyerek sokağa çıkmışdır. Bu 
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halini gören ve kendisini sevenler “Aman 

Esad Baba ne yapıyorsun? Bektaşîleri öldi-

riyorlar. Neden bu kıyafetle sokağa çıkdın?” 

diyenlere “Ben bu gün içün Bektaşî oldum. 

Kıyafetimi saklayamam!” cevabını virmiş 

ve tabi kendisini de Aksaray Camii civarın-

da öldirmişlerdir. Elimize geçen bir iki şii-

rini aşağıya derc idiyoruz. B. Ş. Sayfa, 116 

(Sayfa: 326, 1036).

(827a)

ENVERÎ: Aslen Bursalı olup ismi Meh-

med, mahlası da Enverî’dir. Uzun seneler 

İstanbul’da Kara Ağaç Bektaşî Dergâhı’nda 

mecmua sahibi Kadimî ile beraber dervişlik 

yapmışdır. Güzel kemençe çalardı. Bir müd-

det Anadolu’da ve İstanbul’da Âşık Çınarî 

vesaire birçok saz şairleri ile dolaşmış ve 

birçok yerler dolaşmışdır. 1356 hicrî de vefat 

itmişdir. Elimize geçen birkaç şiirinin Sayfa 

numrolarını aşağıya derc idiyoruz (Sayfa: 

320, 321, 646, 647, 647, 647).

İLBASANÎ: On dokuzuncu asırda yeti-

şen Bektaşî şairlerinden olan İlbasanî, aslen 

İlbasanlıdır. Asıl adı Hafız Hüseyin olan bu 

zat, medrese tahsili görmüşdür. Kara Ağaç 

Dergâhı mensubînindendir. Elimize geçen 

birkaç şiirini buraya derc idiyoruz (Sayfa: 

646).

İHSAN MAHVÎ: Aslen İstanbullıdır. 

Evvela Mevlevî tarikatına intisab itmiş, 

sonradan Bektaşî olmuşdur. Şiiri evvelen 

Edib Harabî’den öğrenmiş ve Harabî’nin 

çok samimi arkadaşı olmakla beraber İhsan 

Mahvî’nin şiire pek çok istidadı mevcud 

idi. Hulus ve çok kibar bir genç olan İh-

san Mahvî, kırk sekiz sene evvel Kırk Ağaç 

Dergâhına sık sık gelir, o zaman Kırk Ağaç 

Dergâhı’nda derviş mecmua sahibi Kadimî 

ile tanışmış ve pek çok söyleşmişler ve be-

raberce iki defa da Harabî’ye Derviş Kadimî 

ile geçmişlerdir. Bir müddet sonra Derviş 

Kadimî’nin Kalkandelen Bektaşî Dergâhı’na 

gitmesini müteakib birbirlerini gaib itmiş-

ler. İhsan Mahvî, Kadı Köy orta mektebi 

ve Hüseyin Paşa liseleri edebiyat muallimi 

iken yedi sekiz sene evvel vefat itmişdir. 

İhsan Mahvî’nin ölümü Kadimî’yi mütees-

sir itmişdir. Elimizde mevcud şiirleri sayfa 

numrolarını derc idiyoruz (Sayfa: 647, 647, 

648, 648, 648, 649, 649, 649).

(827b)

EDÎB: On dokuzuncu asırda yetişen 

Bektaşî şairlerindendir. Aslen Yanyalıdır. 

Abdülhamid devrinde adliye hukuk mü-

şaviri idi. Bu zat hakkında fazla malumata 

sahib değiliz. Binbir Direk civarında ikamet 

itmekde idi. Kara Ağaç Dergâhı mensubîni 

idi. Elimize geçen bir şiirini buraya derc idi-

yoruz (Sayfa: 650).

İDRİS: Yunus Emre üslubu üzere şiir 

söyleyen bir şair ise de kim oldığı ve han-

gi asırda yetişdiği ve hayatı hakkında bir 

malumat elde idilememişdir. Tasavvufî 

şiir söyleyen bu şairin bir tek manzumesi-

ni aşağıya derc idiyoruz (Sayfa: 652). İdris 

Muhtefî ve İmam Aliyy-i Rûmî, kısa şöhret 

bulan ve 1024 Rebiülevveli sonunda vefat 

idüp Kasım Paşa’da tersane arkasında defn 

idilen Kazviye Piri Hacı Ali Beğ’dir.
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ESRARÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî 

şairlerinden olan Esrari’nin hayatı hakkın-

da bir malumat elde idilememişdir. Elimize 

geçen bir şiirinin Sayfa numrolarını aşağıya 

derc idiyoruz (Sayfa: 1036).

BALIM SULTAN: Balım Sultan’ın 

pederleri, Pir-i tarikat Hacı Bektaşî Veli 

Hazretleri’nin sülb-i manevisinden gelen 

Yusuf Bâlî Sultan’ın oğlu Mürsel Baba’dır. 

Mürsel Baba, Horasan erenlerinden Seyyid 

Hasan Ata’nın mahdumu Seyyid Ali Sul-

tan ile birlikde Rumili’ye seyahat itmişler 

ve Dimetoka’daki dergâh-ı şerifi inşa ide-

rek neşr-i tarikatle evkat-güzar iken Mürsel 

Baba da kendi namına mersum zaviyede 

bast-ı seccade-i tarikat itmişlerdir. Bir zaman 

sonra Seyyid Ali Sultan tarafından vuku bu-

lan işaret-i aliyye üzerine doksan yaşlarında 

oldığı halde teehhül itmişler ve izdivacdan 

Balım Sultan Hazretleri husule gelmişdir. 

Balım Sultan sinn-i sabaveti ikmalden sonra 

kendilerini cezbe-i rahman

(828a)

zuhur iderek aşk-ı ilahiye müstağrak 

derya-yı irfan olmuşlar ve Seyyid Ali Sul-

tan Hazretleri tarafından manen vaki olan 

işaret-i irşad üzerine İstanbul’a gelerek pa-

dişah tarafından izaz ü ikram görmüşler ve 

irade-i padişahî üzerine hankâh-ı Hazret-i 

Pir’e tevcih-i inan ile hicrî 922 tarihine kadar 

orada irşad-ı salikan ile meşgul olmuşlar ve 

tarih-i mezkurde alem-i fenaya feda eyle-

mişlerdir. Miratü’l-Makasıd’da Balım Sultan 

Hazretleri’nden bahs eylediği sırada, Hızır 

Lala kuddise sırruh hazretlerinin vasiyet-i 

alileri üzere kendilerinden sonra dergâh-i 

şeriflerinde kaim-makam olmakla ol vakt-

den beri dergâh-ı şerifde şeyh olan zevat-ı 

kiram hazeratı bu silsileden neşet itmişdir. 

Balım Sultan, teehhül itmedikleri içün silsi-

leleri yürümemiş, münkati olmuşdur. Balım 

Sultan’dan silsile teselsül itmemiş, belki Ba-

lım Sultan Hazretleri’nin dedeleri olan Yu-

suf Bâlî Sultan’dan teselsül itmişdir. Balım 

Sultan Hazretleri’nin birkaç nefesini buraya 

kayd idiyoruz (Sayfa: 325, 164, 1164).

BEDRÎ: Aslen Tekirdağlıdır. Babası Ke-

çeci Hasan Efendi dinilen ve hayatının son 

zamanlarında Tekirdağı belediye komiser-

liğinde bulunan, Bektaşî tarikatına mensub, 

hoş sohbet bir zat idi. Oğlu Bedrî yüzbaşı idi. 

1879 milâdî senesinde Tekirdağı’nda doğ-

muşdur. Bedrî Beğ ilk tahsilini Tekirdağı’nda 

yapdıkdan sonra askerî mektebe girerek 

1900 tarihinde subay çıkmışdır. Bir oğlu 

kalmışdır. O da Gelibolu ortaokulu direk-

törü Haydar İdikut’dur. Hasan Efendi’nin 

büyük oğlu Tevfîk Beğ bahriye albayı idi. 

Gerek Tevfîk Beğ gerekse Bedrî Beğ Bektaşî 

tarikatına intisab itmiş kıymetli insânlar idi. 

Bedrî Beğ Balkan Harbinde Edirne’de mu-

hasarada kalarak şehid olmuşdur. Bedrî Beğ 

muharebâtın bütün

(828b)

safahat-ı muhtelifesinde metanet ve ce-

sareti ile temayüz itmiş, alayında o kadar 

hürmetle anılmakda idi ki, kendisine şeca-

atin timsali dinilirdi. Bedrî Beğ, ağabeyisi 

Tevfîk Beğ ve babası Hasan Efendi mecmua 

sahibi Kadimî ile birçok sohbetlerde bulun-
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muşlardır. Her üçü de insanlığın zübdesi 

olan bir numune-i hamiyyet idiler. Elimize 

geçen birkaç nefesini aşağıya derc idiyoruz 

(Sayfa: 662, 1038, 1224).

BURHANÎ: Sinob’da yetişmiş on do-

kuzuncu asır saz şairlerinden ve Bektaşî 

tarikatından olup bu zatın hayatı hakkında 

fazla malumata malik değiliz. Elimize geçen 

iki şiirini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 115, 

1063).

BESÎM ATALAY: Son zamana kadar 

her devrede mebus olan Besim Atalay’ın 

küçük bir divançesi vardır. Bektaşî geçinen 

bu zatın tarikata intisabı meçhul add idilir. 

Elimizde bulunan bir nefesini aşağıya derc 

idiyoruz (Sayfa: 334).

BEHCETÎ: On dokuzuncu asır saz şair-

lerinden ve Bektaşî tarikatına mensub olan 

Behcetî’nin hayatı hakkında hiç bir malu-

mata sahib değiliz. Elimize geçen bir man-

zumesini aşağıya derc idiyoruz (Sayfa: 662).

BUHARÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî 

şairlerinden olan Buhârî hakkında bir bil-

giye sahib değiliz. Bazı seyyar saz şairlerin-

den ve âşıklarından Buharî’nin âşık Enverî 

ve Çınarî ile Anadolu’da seyahat itdiği öğ-

renilmişdir. Elimize geçen bir manzumesini 

aşağıya derc idiyoruz (Sayfa: 943).

(829a)

BUDALA-KUL BUDALA: Budala, Kul 

Budala namlarıyla şiir yazan bir Bektaşî şairi 

olan Budala on sekizinci asırda yetişmişdir. 

Hayatı hakkında fazla bir malumata malik 

değiliz. Elimize geçen iki şiirini buraya derc 

idiyoruz (Sayfa: 325, 527, 1202).

BOSNEVÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî 

şairlerinden olan Bosnevî, mahlasından da 

anlaşılacağı üzere Bosnalıdır. Hayatı hakkın-

da fazla malumatımız yokdur. Şu kadar ki, 

Bosnevî’nin nefesleri Bektaşî dergâhlarında 

büyük bir zevkle okunmakdadır. Bu zatın 

elimize geçen şiirlerini aşağıya derc idiyo-

ruz (Sayfa: 325, 326, 326, 327, 327, 327, 328, 

328, 329, 329, 329, 661, 1168, 1224, 1426).

BEHLÜLÎ: Behlül, Şebin Karahisar civa-

rında Barugûn’da medfun olan Semerkandî 

(Behlül) isminde olan bu zat Bektaşîler ara-

sında fevkal-ade şöhret sahibi olmuşdur. 

Elimize geçen iki şiirini buraya derc idiyo-

ruz (Sayfa: 324, 324). B. Ş. Sayfa, 32.

BALLI BABA: On yedinci asırda yaşa-

dığını tahmin itdiğimiz Bektaşî şairlerinden 

olan Ballı Baba’nın hayatı hakkında fazla bir 

malumatımız yokdur. Ancak Filibe civarın-

da bir yerde Ballı Baba namında bir azîzin 

yetişdiğinden haberdarız. On yedinci asırda 

yaşadığı tahmin idilen Ballı Baba hakkında 

bir menkıbede şöyle bir rivayet vardır. Mu-

allim İhsan Tanaltay’ın virdiği malumata 

göre Ballı Baba Filibe civarında bir tekkenin 

babası imiş.

(829b)

Birgün tekke civarından geçen bir ker-

vana yüklerinin ne oldığını sormuş. Onlar 

da pekmez oldığını söylemişler. Baba da 

“Yükünüz baldan kıymetli olsun” diye dua 

itmiş. Bunlar her zamankinden fazla fiyatla 
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pekmezlerini satmışlar, dönüşlerinde tek-
keye uğrayup babanın elini öpmüşler ve 
teşekkür itmişler. Bu hadise şâyi’ olunca bu 
Bektaşî de “Ballı Baba” adıyla şöhret bul-
muş. Ballı Baba’nın elimize geçen bir şiirini 
aşağıya derc idiyoruz (Sayfa: 330).

BASIRÎ BABA: Aslen İstanbullıdır. 1290 
hicrî tarihinde Üsküdar’da doğmuşdur. İda-
di tahsili görmüş, ayrıca uzun müddet te-
tebbularda bulunmuşdur. Evvelce Kapalı 
Çarşı’da yağcılık yapmışdır. Bir müddet de 
Erdek civarında zeytün ve zeytün yağı tica-
retiyle meşgul olmuşdur. Pir evine de gitmiş, 
orada bir müddet hidmetde bulunmuşdur. 
Kadirî, Rufaî, Uşşakî gibi birçok tarikatlara 
girmiş, nihayet Bektaşî olmuşdur. İntisabı 
Hasan Baba isminde bir Bektaşî babasınadır. 
Şiirlerinde tasavvufi telkinlere ve Bektaşî şa-
irlerinde görülmeyen fikirlere tesadüf olun-
makdadır. Çok nazik, şen, âlim ve mütevazı 
bir zat olup her görüşdiği insan üzerinde 
derin bir hürmet tesiri bırakmakdadır. Ha-
len Üsküdar’da Solak Sinan Mahallesi’nde 
Gümüş Arabacı Sokağı’nda 16 numrolu za-
viyesinde ihtiyar-ı ikamet itmekde idi. Üç 
sene evvel 1949’da vefat itmişdir. Elimizde 
mevcud şiirlerinin kaydı bulundığı Sayfa 
numrolarını aşağıya derc idiyoruz (Sayfa: 
330, 331, 331, 331, 332, 332, 333, 333, 333, 334, 
663, 663, 663, 663, 664, 664, 664, 664, 665, 665, 
943, 944, 944, 945, 945, 945, 946, 947, 1061, 
1061, 1061, 1062, 1062, 1062, 1062, 1062, 1063, 
1063, 1063, 1143, 1143, 1164, 1164, 1165, 1165, 
1165, 1166, 1166, 1166, 1166, 1167, 1167, 1167, 
1168, 1222, 1222, 1222, 1222, 1223, 1223, 1223, 
1223, 1224, 1326, 1327, 1327).

(830a)

PİR SULTAN ABDAL: Sivas’ın Ba-

naz köyündendir. Alevî Kızılbaşlar yedi-

sekiz dane büyük şair tanırlar. Bunlar da 

Nesimî, Misalî, Fuzulî, Hatayî, Pir Sultan 

Abdal, Kul Himmet, Viranî, Yeminî’dir. 

Bunlar Alevîliğin ve Kızılbaşlığın arasında 

büyük bir şöhret kazanmışlardır. Hızır Paşa 

Sivas’la Hafik arasında kâ’in Sofiler köyün-

den imiş. Bu köy eskiden Alevî köyü imiş. 

Sonra ahalisi artmış, Hızır Paşa köyünden 

Banaz’a gelmiş, Pir Sultan’ın müridi olmuş. 

Bir zaman Banaz’da kalmış. Birgün Hızır, 

Pir Sultan’a dimiş ki, “Pirim bana himmet 

vir de bir makama geçeyim. Büyük adam 

olayım.” Pir Sultan da “Ben dua iderim. 

Sen büyük adam olursun. Paşa, vezir olur-

sun. Gelir beni asarsın!” dimiş. Hasılı Pir 

Sultan’ın himmetiyle Hızır İstanbul’a gitmiş, 

orada terakki itmiş. Nihayet paşa olmuş ve 

Sivas’a vali gelmiş. İlk işi Pir Sultan’ı Sivas’a, 

huzurına çağırmak olmuş. Hızır Paşa eski 

şeyhine hürmetde kusur itmemiş. Nefis ye-

mekler ikram itmiş. Pir Sultan bu yemekle-

ri yememiş. Paşa, bunun sebebini sorunca 

Pir Sultan da “Sen zina itdin, haram yedin, 

yetimlerin ahını aldın. Haram para ile ya-

pılmış yemekleri ben değil benim köpekle-

rim bile yemez.” deyince paşa hiddet itmiş. 

Pir Sultan Sivas’dan, paşanın konağından 

Sivas’a altı saat mesafede Banaz köyünde-

ki köpeklerine seslenmiş. İki köpek gelmiş. 

Önlerine Pir Sultan yemek tepsisini sürmüş, 

köpekler koklamışlar, yemeklere dokunma-

mışlar bile. Bu harekete paşa çok kızmış. Pir 

Sultan’ı Sivas’ın Toprak Kalası’na habs it-

miş. Lâkin yine ne olsa eski şeyhine kıymak 
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istememiş. Haber göndermiş. Huzurına ça-

ğırmış. “Eğer içinde şahın adı geçmeyen üç 

deme söylersen, seni avf iderim.” dimiş. Pir 

Sultan da üç şiir söylemiş. Üçünde de Şahın 

ismini söylemiş. Pir Sultan’ın böyle meydan 

okuması Hızır Paşa’yı büsbütün gazaba ge-

tirmiş. Pir Sultan’ın asılmasını emr itmiş. 

Bir gice Pir Sultan’ı asmağa götürmüşler. O, 

dar ağacına giderken “Bize de Banaz’da Pir 

Sultan dirler!” şiirini söylemiş. İrtesi sabah 

kahvede ahali toplanmış, konuşuyorlarmış, 

biri dimiş ki, bu gice Pir Sultan’ı Hızır Paşa 

asdırdı.

(830b)

Başka birisi atılmış, “İmkânı yok!” di-

miş. Çünkü ben, bu sabah onu Koçhisar 

yolunda Seyfe Belinde gördüm dimiş. Di-

ğer bir adam da, “Senin yanlışın var. Ben 

onu Malatya yolunda gördüm. Kardaşlar 

Gediği’nden gidiyordu.” Bir üçüncisi, “Se-

ninki de yanlış. Ben onu Yenihan yolunda, 

Şahna gediğinde gördüm.” dimiş. Bir dör-

düncüsü de “Ben onu Tavra boğazında gör-

düm.” dimiş. Herkes şaşırmış. Kalkmışlar, 

darağacının oldığı yere gitmişler. Bakmışlar 

ki, Pir Sultan hırkasını dara ağacına asmış, 

kendisi gaib olmuş. Darağacından inüp yola 

düşen Pir Sultan’ın arkasına kassas (ases)

lar düşmüş, onu yakalamak istemişler. O 

sırada Pir Sultan, Kızılırmak köprisindeki 

köprinin öte başına geçmiş bulunuyormuş. 

Öteye geçince, “Eğil köprü!” dimiş. Köprü 

eğilmiş, suya batmış, asesler köprinin bu 

tarafında kalmışlar ve bu kerameti gördük-

den sonra daha yapacakları kalmamış, geri 

dönmüşler. Pir Sultan çekmiş Horasan’a 

gitmiş. Oraya şahın huzurına varınca “İb-

tida bir sufi şaha varınca” mısraıyla başla-

yan nefesi söylemişdir. Pir Sultan’ın üç oğlu 

bir kızı var imiş. Oğullarından Seyyid Ali, 

Banaz’ın üst yanındaki çam korusunda ya-

tar. Pir Mehmed, Tokat’ın Daduk köyünde, 

Er Gaib de Dersim’de yatar. Kızı Sanem’dir. 

Pir Sultan asıldığı zaman, “Dün gice seyrim-

de coşdıydı dağlar.” mısraıyla başlayan ne-

fesini söylemişdir. Pir Sultan’a aid nefesle-

rin Sayfa numrolarını aşağıya derc idiyoruz.

(Sayfa: 116, 292, 334, 335, 335, 335, 336, 336, 

337, 337, 338, 338, 338, 339, 339, 339, 340, 340, 

341, 341, 342, 343, 343, 344, 344, 345, 345, 346, 

347, 347, 347, 348, 348, 349, 349, 350, 350, 351, 

351, 352, 352, 352, 353, 353, 354, 354, 354, 355, 

355, 356, 356, 356, 357, 357, 358, 358, 359, 359, 

359, 360, 360, 361, 361, 362, 362, 362, 363, 363, 

363, 363, 363, 364, 364, 365, 365, 366, 366, 367, 

367, 368.

(831a)

1064, 1064, 1064, 1064, 1065, 1065, 1065, 

1065, 1066, 1168, 1169, 1169, 1169, 1170, 1170, 

1170, 1171, 1172, 1172, 1172, 1172, 1173, 1173, 

1173, 1174, 1174, 1174, 1174, 1174, 1175, 1175, 

1175, 1175, 1176, 1176, 1176, 1176, 1177, 1177, 

1177, 1177, 1177, 1340, 1519. 

PERİŞAN BABA: On dokuzuncu ası-

rın meşhur Bektaşî babalarındandır. Maruf 

Bektaşî babası ve dede-baba olan Türabî 

Hacı Ali Dede Baba’ya intisab itmiş ve haya-

tının mühim bir kısmını Kırşehr’inde Hacı 

Bektaş Dergâhı’nda geçirmişdir. Babalık ica-

zetnamesi aldıkdan sonra İstanbul’a gelen 
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ve Kazlı Çeşme’de Eyrek Baba Dergâh’ını 

uyandıran Perîşân Baba hicrî 1283’de ve-

fat itmiş. Mezkûr dergâhda medfundur. 

Perîşân Baba Hacı Bektaş’da medfundur. 

Yahya Dağlı’nın Bektaşî Tomarı’nda “Esef 

itme teselli bul, neşr-i haşre delaletdir.” diye 

başlayan manzumesinde vefat tarihi kayıd-

lıdır. Perişân Baba, son zamanlarında ye-

mek ve içmeği terk itmiş, bir kadeh et suyu 

biraz şarab ile iktifa itmişdir. Kendisini zi-

yaret idenlere “Delikli taşlar doldu, taşdı.” 

Boğazını göstererek “Bura dolmadı!” dimiş-

dir. Devrinin en iyi saz çalanlarından olan 

Perîşân Baba’nın vücuda getirdiği nefesler, 

Bektaşîler arasında büyük bir mevki’ almış, 

bunlardan bir kısmı bestelenerek uzun za-

manlar okunmuşdur. Bilahare dede-baba da 

olmuşdur. Elimize geçen nefeslerini buraya 

derc idiyoruz (Sayfa: 368, 369, 369, 665, 1328, 

1178, 1178).

PİR ALİ: On yedinci asırda yaşayan kı-

zılbaş şairlerindendir. Menkıbeye göre Pir 

Sultan’ın oğlu Pir Mehmed’in küçük karda-

şıdır. Bu zat hakkında fazla malumat elde 

idilememişdir. Elimize geçen bir manzume-

sini aşağıya derc idiyoruz (Sayfa: 371).

(831b)

PÂKÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî şair-

lerinden olan Pâkî’nin hayatı hakkında bir 

malumat elde idilememişdir. Elimize ge-

çen bir manzumesini aşağıya derc idiyoruz. 

(Sayfa: 373).

PİNHAN ABDAL: On dokuzuncu asır 

Bektaşî şairlerindendir. Bu zat hakkında 

fazla malumatımız yokdur. Elimize geçen 

bir manzumesinden âteşîn bir Bektaşî ol-

dığı meydana çıkar. Elimizde mevcud bir 

manzumesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

370).

PİR GAİB: On sekizinci asır ibtidala-

rında yetişen Bektaşî şairlerinden olan Pir 

Gâib’in Gül Baba dergâhına mensub oldığı 

şiirlerinden anlaşılmış ise de fazla malumat 

elde idilememişdir. Elimize geçen bir man-

zumesini aşağıya derc idiyoruz (Sayfa: 372).

PERTEVÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî 

saz şairlerindendir. Hayatı hakkında bir 

malumata sahib değiliz. Elimize geçen bir 

müstezadını aşağıya derc idiyoruz (Sayfa: 

1082).

PÜRYANÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî 

saz şairlerinden olan Püryânî, tek Ermeniden 

dönme Müsliman ve Bektaşî oldığı rivayet 

idilmekdedir. Püryanî, Âşık Enverî, Çınarî, 

Hüsni ve sair saz şairleriyle birçok zamanlar 

Rumili ve Anadolu’da dolaşmışdır. Hayatı 

hakkında Derviş Enverî tarafından öğrendi-

ğimiz malumat bu kadardır. Elimize geçen 

bir koşmasını aşağıya derc idiyoruz (Sayfa: 

1066)

(832a)

PİR MEHMED: On altıncı asır saz şa-

irlerinden Bektaşî tarikatına mensub Ali 

sevenler arasında şiirleri öz Türkçe olan ve 

nefeslerden ‘ibaret bulunan şiirleri Ankara 

Ma’arif Kütüphanesi’nde bir mecmuada Pir 

Mehmed namına yazılmış birtakım şiirler 

mevcud oldığı gibi on yedinci asır Kızılbaş-
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larından diğer bir “Pir Mehmed” namında 

bir şair daha mevcud olup menkıbeye ve 

vücuda getirdiği bir manzumeye naza-

ran meşhur ve maruf Pir Sultan’ın oğlıdır. 

Yine bin iki yüz yiğirmi yedide yazıldı “Al-

lah bir, Muhammed, ali” diyerek matlaıyla 

başlayan bir manzumesinden anlaşılur ki, 

1227 tarihinde yaşayan ve hayatda olan bir 

Bektaşî imiş. Terceme-i hâline vakıf oldığı-

mız Mehmed’in bazı manzumeleri Ankara 

Maarif Kütüphanesi’nde 2, 115 A numro-

lu mecmuada mukayyeddir. Mamafih Pir 

Mehmedler birkaç dane oldığından bunla-

rın tefriki kabil olamamakdadır. Yine Çanak 

Kalalı Mehmed Beğ Baba isminde bir zat 

daha mevcud olup İstanbul’da Deniz Abdal 

Mahallesi’nde bir ev alarak burada babalık 

yapmışdır. Vefatı 1313 hicrî tarihindedir. İki 

oğlu vardı. Hamza ismindeki oğlı Uzun Çar-

şı başında ud yapmakla meşgul idi. Elimize 

geçen ve her dördine aid oldığını tahmin it-

diğimiz nefes ve manzumeleri buraya derc 

idiyoruz (Sayfa: 371, 372, 527, 577, 577, 578, 

579, 579, 1179, 1179, 1206, 1207, 1412, 1413, 

1413, 1422)

TEVFİK: Derviş Tevfik, on dokuzuncu 

asır Bektaşî şairlerindendir. Kendisi İstan-

bullıdır. Muzika-i hümayun mensubların-

dan olup Çamlıca’da Nurî Baba’nın muhib-

lerindendir. Vefatı 1305 hicrî tarihindedir. 

Çok güzel şiirler yazmakda ve oldukça 

tasavvufî şiirler söylemişdir. Elimize geçen 

birkaç şiirini buraya kayd derc idiyoruz 

(Sayfa: 383, 383, 384, 384, 384, 385, 385, 386, 

679, 679, 1179).

(832b)

TİLEMSÂNÎ BABA: On sekizinci asır 

Bektaşî şairlerinden olup Dimetoka’da Sey-

yid Ali Sultan dergâhı mensublarındandır. 

Hayatı hakkında fazla bir malumat elde idi-

lememişdir. Elimize geçen bir manzumesini 

aşağıya kayd idiyoruz (Sayfa: 386).

TESLÎM ABDAL: On yedinci asrın ilk 

yarısında yaşadığı Bektaşî şair ve azizlerin-

dendir. Dördüncü Murad devri şairlerinden 

Kul Mustafa da bir manzumesinde bu şah-

siyetden bahs ider. Denizli’de namına izafe 

idilmiş bir Bektaşî tekkesinde medfun olan 

Teslim ABDAL’ın bu şair olup olmadığı 

hakkında sarih bir fikir yürütemeyeceğiz. 

On yedinci asırdan itibaren yazılan birçok 

mecmualarda şiirlerine rastladığımız bu 

meşhur Bektaşî’nin elimize geçen bazı ne-

feslerini aşağıya derc idiyoruz (Sayfa: 387, 

387, 388, 388, 389, 389, 389, 390, 390, 1066, 

1340, 1422).

TÜRABÎ ALİ DEDE BABA: Kendisi 

aslen Bulgaristan’ın Yanbolı kasabasında 

doğmuşdur. Hicrî 1266 tarihinde Pir evinde 

postnişin olup 1285 hicrîde vefat itmişdir. 

Bağdad’da Görgör Baba Dergâhı postnişini 

iken 302 tarihinde göçmüş olan Hacı Hü-

seyin Mazlûm Baba, Türabî Dede Baba’nın 

hazret-i Pir postnişini bulundığı zamanda, 

atebat-ı saadeti ziyaret itmek üzere Türabî 

Dede Baba’ya veda içün niyaz itdiğinde 

Türabî Dede Baba’nın “Hüseyin oraya ateş 

almağa gider gibi gitme.” buyurduklarını ve 

bu nutk-i ‘âlînin ileride semarat-ı keramât-ı 

gaibatı zuhurını gördüklerini söylemişdir.

(833a)
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Hakikat Hüseyin Mazlum Baba sa’ir 

dervişler gibi bade’z-ziyâre dönmeyüp 

Necefü’l-Eşrefi ziyaretlerinde ol-vakt Ne-

cef dergâhı postnişini merhum Sükûtî Baba 

zamanında dergâh-ı mezkûrde yedi sene 

kahvecilik hidmetinde bulunduktan sonra 

Bağdad’a gelerek 1241 vak’a-i malumesin-

de harab ve evkâfı zabt idilen Görgör Baba 

Dergâhı’nı yeniden inşa ve dergâhın idâresi 

içün de şehriye otuz beş kırk lira irad temi-

nine muvaffak olmuşdur. Türabî Dede’nin 

elimizde bulunan mevcud nefeslerini aşağı-

ya Sayfa numrolarıyla kayd idiyoruz. (Say-

fa: 116, 117, 290, 293, 294, 373, 373, 374, 374, 

375, 375, 375, 376, 376, 377, 377, 378, 379, 379, 

380, 380, 380, 381, 381, 381, 382, 382, 383, 666, 

666, 666, 666, 667, 667, 667, 648, 669, 669, 669, 

670, 670, 670, 671, 671, 671, 671, 672, 672, 673, 

673, 674, 674, 675, 675, 675, 676, 677, 677, 677, 

678, 678, 678, 947, 947, 947, 948, 948, 948, 949, 

949, 949, 950, 950, 951, 951, 951, 952, 952, 952, 

953, 953, 1038, 1038, 1039, 1039, 1039, 1066, 

1082).

SENÂÎ: Bektaşî saz şairlerinden olan 

bu zat Azbî Baba devrinde yaşamışdır. Azbî 

Baba Sena’î’nin terci-i bendine bir nazire de 

yazmışdır. Bu zat hakkında fazla malumat 

elde idemedik. Güzel bir terci-i bendi var-

dır. Sayfa numrosunu aşağıya derc idiyoruz 

(Sayfa: 680, 1484).

SEBÂTÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî şa-

irlerindendir. Amasyalıdır. Matbu bir diva-

nı vardır. Hicrî 1319’da vefat itmişdir. Bu zat 

hakkında daha fazla malumat elde idileme-

mişdir. Elimizde mevcud iki manzumesinin 

kaydı bulundığı Sayfa numrosunu buraya 

kayd idiyoruz (Sayfa: 953, 1224, 1346).

(833b)

SÜREYYA KEŞFÎ BABA: On doku-

zuncu asır Bektaşî saz şairlerinden olan 

Süreyya Baba’nın mahlası “Keşfî’dir. Eser-

lerini “Keşfî” mahlasıyla yazmışdır. Aslen 

İstanbulludur. Kasım Paşa da Kulaksız’da 

Kardı Dergâhı şeyhi idi. Bilahare Kara Ağaç 

Dergâhı postnişini Hüseyin Zeki Baba’dan 

nasib alarak Bektaşî olmuş ve sonra da 

Çamlıca’da Ali Nutkî Baba’dan icazet ala-

rak baba olmuşdur. İyi topuz çalar ve şiir 

söylerdi. Her sene Muharrem’de Kara Ağaç 

Dergâhı’nda “Safî” mersiyesini okur, olduk-

ça sesi de güzel idi. Elimizde bulunan birkaç 

nefesinin kaydı bulundığı sayfa numrolarını 

aşağıya derc idiyoruz (Sayfa: 391, 391, 679, 

679, 1009, 1524).

CEMALÎ BABA: 1247 hicrî yılında 

Tekirdağı’nın Hacı Mehmed Mahallesi’nde 

doğmuşdur. 75 yaşında iken Tekirdağı’nda 

vefat itmişdir. İstanbul’da Rumili Hisarı’nda 

“Şehidlik” namıyla maruf Bektaşî tekyesi 

şeyhi Nafi Baba’dan icazet alarak baba olan 

Hasan Cemalî Baba Tekirdağı’nda uzun 

müddet belediye reisliği yapmış, herkesin 

hürmet ve muhabbetini kazanmışdır. Arabî 

ve Farisî lisanlarına bi-hakkın vakıf olan 

Cemalî Baba’nın güzel bir divanı vardır. İyi 

saz çalan ve iyi nefes okuyan Cemalî Baba 

“Risale-i Âgâhdil” adında süluke aid man-

zum bir eser de yazmışdır. Cemalî Baba, 

Tekirdağı’nda resmi merasimlerde kendi 

yazdığı şiirleri okur ve umumun takdirini 
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kazanırdı. Şiirleri o asırdaki şairlerin yetişe-

meyeceği bir payeye varmışdır. Kudretli bir 

şair olan Cemalî Baba’nın elimizde bulunan 

eserlerinin kaydı bulundığı Sayfa numrola-

rını buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 117, 119, 

120, 124, 125, 391, 392, 392, 393, 393, 394, 394, 

394, 395, 396, 396, 684, 684, 685, 686, 688, 688, 

689, 689, 690, 690, 691, 691, 692, 693, 954, 

955, 955, 955, 956, 956, 956, 1040, 1040, 1082, 

1417).

(834a)

CESARÎ: Cesarî’nin yazma divanı An-

kara Ma’arif Kütüphanesi’nde 3, 58 num-

roda mahfuzdur. Cesarî on sekizinci asır 

içinde yetişen Bektaşî saz şairlerindendir. 

Bender’de doğdu. Bu şehir hakkında yaz-

dığı bir manzumede Bender hakkında bir 

medhiyesi vardır. Bender harbi hakkında 

yazdığı bir manzumesinin sonunda maktu 

beytini şöyle bitiriyor:

Kimi şehid, kimi Gazi, kimi esîr düşüp 

çıkdı,

Nice vasf itsün anı Cesarî, kendi Ben-

derlıdır.

Asıl adı Hasan olan Cesarî genç yaşında 

hıfza çalışmış, sonra bir aralık müezzinlik 

ve kâtiblik itmişdir. Şiirlerinden onun or-

duya intisabı olan bir yeniçeri bulundığı da 

anlaşılmakdadır. Asıl adı “Halil” olan Ben-

derli Vehbî’den istifade itmişdir. 1190-1194 

yılları arasında hâcesine nazireler vücuda 

getirmişdir. Onunla müşterek manzumeler 

kaleme almışdır. Sonra muhtelif şehirlerde 

dolaşmış, Mevlevîliğe ve nihayet Bektaşili-

ğe intisab itmişdir. 1245 hicrî tarihinde ve-

fat itmişdir. Cesarî’nin elimize geçen birkaç 

manzumesinin kaydı bulundığı sayfa num-

rolarını buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 682, 

1040).

CAFEROĞLU / CAFER ABDAL: On 

beşinci asırda yaşamış tasavvuf şairlerinden 

“Caferî” ile alakası yokdur. Bu Caferî on al-

tıncı asırda yaşamış, müfrit Alevîlerdendir. 

Bu Caferî’nin hayatı mazbut değildir. Şiirle-

ri dağınık haldedir. Zamanında yazılmış ri-

salelerden elde idilenler pek mahdududur. 

Caferoğlu, şiirlerini Bazen “Caferî” Bazen 

de “Cafer Abdal” mahlaslarıyla yazmışdır. 

Hayatı hakkında fazla bir malumat elde ide-

medik. Elimizde mevcud manzumelerinin 

kaydı bulundığı sayfa numrolarını buraya 

kayd idiyoruz (Sayfa: 398, 398, 1180, 1328).

(834b)

CEZBÎ: On dokuzuncu asrın sonla-

rında yetişmiş olan Cezbî Âşık Enverî ile 

Anadolu’da birçok yerler dolaşmış bir 

Bektaşî saz şairidir. Bu zatın hayatı hakkın-

da fazla bir malumata malik değiliz. Elimize 

geçen bir manzumesini kayd ile iktifa idiyo-

ruz (Sayfa: 1040).

CEYHUNÎ: On dokuzuncu asır saz şair-

lerinden olup Erzurumlıdır. Bektaşî tarika-

tına mensub olan Ceyhunî, güzel saz çalar 

ve irticalen şiir söylemekde pek mahir idi. 

Ceyhunî’nin şiir mecmuası “Âşık Mah-

mud” isminde bir çırağının elinde kalmış-

dır. Ceyhûnî İstanbul’a gelmiş, yerleşmiş. 

Âşık kahvelerinde saz çalar ve söylerdi. Bu 

itibarla o zamanlarda pek rağbetde olan 
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saz âşıkları ve heves-karlarının hfcesi idi. 

Ceyhunî’nin en kıymetli ve en çok sevdiği 

talebesi Çınarî idi. Yüz yaşına kadar yaşa-

yan Ceyhunî, son zamanlarında pek fazla 

içki içerdi. Çınarî’nin oğlu Hacı Hâşim ona, 

son zamanlarında bî-tâb bir vaziyetde bu-

lundığı sıralarda ve ağzına kaşıkla çorba 

akıtmışdır. Vefatı 1304 hicrî senesindedir. 

Bektaşîliğe intisabı Yedikule’de Kazlı Çeşme 

Dergâhı postnişini Hacı Hasan Baba’yadır. 

Ceyhunî’nin elimize geçen birkaç manzu-

mesinin kaydı bulundığı sayfa numrolarını 

buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 126, 398, 1067, 

1067, 1067, 1082).

(835a)

CEYHUNÎ: Çorumlıdır. Alevî olan 

Ceyhnî, beyaz sakallı, müşekkel, beyaz kü-

lah ve abânî sarıklı 65’lik bir âşık olup on 

iki telli çöğür çalardı. Sesi gür ve dinç olup 

318 senesinde Cemalî ile birlikde Çankırı’ya 

gitmişler, Elfazî Nailî’yi de aralarına almış-

lardır. Çorumlu Ceyhunî’nin elimize geçen 

bir şiirini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 1066, 

1066).

CEVABÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî 

saz şairlerindendir. Gedayî’nin muasırı 

âşıklardan bahs itdiği manzumesinde bu 

saz şairinin de ismi zikr idiliyor. Hayatı 

hakkında fazla bir malumata sahib değiliz. 

Mecmualarda mahdud bazı âşıkane şiir-

lerine tesadüf idilir. Bektaşîliği terennüm 

iden manzumeleri de kendisinin olgun bir 

Bektaşî oldığını göstermekdedir. Elimize 

geçen şiirlerinden birkaçını buraya kayd idi-

yoruz. (Sayfa: 126, 1180, 1328).

CEHDÎ: On dokuzuncu asırda yetişen 

Bektaşî şairidir. Hayatı hakkında bir bilgi-

miz yokdur. Elimize geçen bir şiirini aşağıya 

derç ile iktifa idiyoruz (398).

CÂDÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî şa-

irlerinden olan Câdî hakkında bir bilgimiz 

yokdur. Ancak manzumelerinde âşıkane ve 

tasavvufî sözleriyle kuvvetli bir şair oldığını 

göstermekdedir. Fazla malumat alamadığı-

mız bu zatın elimize geçen birkaç şiirinin 

Sayfa numrolarını aşağıya derc idiyoruz 

(Sayfa: 682, 682, 683, 683, 683, 683, 684, 684, 

954, 954, 1039).

(835b)

CEVHERÎ: Asıl ismi Mustafa olan 

Cevherî’nin ne zaman, nerede doğdığını bi-

lemiyoruz. Yalnız daha on yedinci asrın nıs-

fında şöhret kazanmışdır. 1127’den sonra öl-

mesine ve bazı manzumelerinde saçlarının 

ağardığını ve belinin büküldiğini söylemesi-

ne nazaran on yedinci asır ortalarında doğ-

dığına hükm idebiliriz. Saz şairleri arasında 

son zamanlara kadar devam iden bir anane, 

onu Kırımlı add idiyor. Bunun ne dereceye 

kadar doğru oldığını bilemiyoruz. Yalnız 

Kırım Han’ı Birinci Selim Giray’ın 1100 se-

nesinde İstanbul’a gelmesi münasebetiyle 

yazdığı bir manzumede kullandığı hürmet-

kar lisân bu ananeyi bir dereceye kadar teyid 

idebilir. Cevherî nasıl yetişdi? Nerede doğdı 

ve yaşadı? Bu hususdaki malumatımız ga-

yet noksandır. Bir manzumesinde Şam’a, 

arabistan’a gitdiğini merhum Sadeddin 

Nüzhet’in söylediği gibi Temeşvarlı Hacı 

İbrahim Nimeddin de “Hadikatü’s-Şühedâ” 
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adlı pek mühim eserinde onun bir aralık Ru-

mili serhadlerinde bulundığını, hatta Eğri 

Kalası’nın sağ kolağası ve alay beği olan 

büyük pederi Ahmed Ağa’nın şehadeti mü-

nasebetiyle o sırada Ekede’de bulunan bu 

şairin manzum bir mersiye söylediğini kayd 

idiyor ve bu mersiyeyi de eserleri arasına 

derc idiyoruz. Meşhur Müstakîmzade’nin 

“Tuhfetü’l-Hattât”ında mevcud bir kay-

da nazaran Cevherî 1112 Rebiülevvel’inde 

İstanbul’da vefat iden şair ve hattat Mehmed 

Bahrî Paşa’nın divan kâtibi imiş ve Tanburî 

Âşık Ömer’le hem-’asır olan Cevherî’nin 

Şam’a, Arabistan’a ve Rumili serhadlerine 

olan seyahati Mehmed Bahrî Paşa’nın ma-

iyetinde olmuşdur. Cevherî’nin şiirlerinin 

ele geçen kısmının yazılı bulundığı Sayfa 

numrolarını aşağıya derc idiyoruz (Sayfa: 

1225, 1340, 1341, 1341, 1341, 1341, 1342, 1342, 

1346, 1346, 1346, 1347, 1347, 1347).

(836a)

ÇINARÎ: Bulgaristan’ın Çarpan 

Kasabası’nda doğmuşdur. Asıl ismi Meh-

med, mahlası “Çınarî”dir. On telli saz çalar-

dı. Erzurumlu Ceyhunî’nin çırağı idi. İntisa-

bı Südlice Bektaşî Dergâhı postnişini Münîr 

Baba’ya idi. 1317 hicrî tarihinde 75 yaşında 

oldığı halde vefat itmişdir. Oğlu Hacı Hâşim 

Yeni Cami’de berberlik ider. Bir kahvehane-

si vardı. Bektaşîlerin mecmaı olan bu kah-

ve son zamanlarda yıkdırılmış, orası park 

hâline getirilmiş oldığından Bektaşîlerin 

toplantı yeri de bu suretle ortadan kalkmış 

bulunuyordu. Haşim Baba da Südlice’de 

Münîr Baba’ya intisab itmiş bir Bektaşî idi. 

1945 senesinde Üsküdar’daki evinde ve-

fat itmişdir. Çınarî’ye aid elimize geçen iki 

manzumesinin Sayfa numrolarını buraya 

kayd idiyoruz (Sayfa: 397, 397).

HAFIZ BABA: İstanbullıdır. İsmi Sa-

lih olup mahlası Hafız’dır. Medrese tahsi-

li görmüşdür. Eyüb’de Bektaşî Karyağdı 

tekkesinde postnişin baba idi. Gayetle şen, 

hoş sohbet, bir zat idi. Bir gün başında tacı 

oldığı halde Eyüb Camii’nde cemaate na-

maz kıldırmak üzere İmamate geçmiş na-

mazı kıldırmış. Bunu gören bazı mutaassıb 

hâceler şeyhülislâma giderek “Eyüb’deki 

Bektaşî babası bize başında tâcı ile İmamlık 

idüp namaz kıldırdı.” diye şikâyet idince, 

Şeyhülislam’da cevaben “İyi ya daha ne? İs-

tiyorsanız o baba, Bektaşîler namaz kılmaz, 

diye şayi olan rivayetin asılsız oldığını size 

isbat idiyor.” dimiş, bu cevab üzerine halk 

Hafız Baba’nın arkasında namaz kılmağa 

başlamışlardır. Vefatı hicrî 1329 tarihinde-

dir. Baba bulundığı Karyağdı dergâhında 

medfundur. Elimize geçen bir iki şiirini bu-

raya kayd idiyoruz (Sayfa: 128, 401, 401).

(836b)

HÜSEYİN ZEKÎ BABA: İstanbullıdır. 

Kara Ağaç’da Bektaşî dergâhı şeyhi olan 

Hüseyin Baba’nın hafidi olup pederi Hakkı 

Baba’nın vefatı üzerine bu dergâha postnişin 

olmuş, birçok sene postnişinlik itmiş alim, 

fazıl, kâmil, nazik bir Bektaşî babası olup 

İstanbul’daki bütün babagân, dervişan ve 

muhibbânın celb-i külubuna muvafık olmuş 

ve her tarafdan kendisine karşı derin bir sev-

gi, hürmet ve muhabbet hisleriyle muhasses 
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bulunuyorlardı. 1284 hicrî senesinde doğmış 

ve 1341 senesinde 57 yaşında oldığı halde 

vefat itmişdir. Kara Ağaç Dergâhında büyük 

babası, babası ve validesi yanında medfun-

dur. İntisabı Çamlıca’da Nurî Baba’ya olup 

icazeti Merdiven Köyü’nde Mehmed Ali 

Hilmî Dede Baba’dandır. Küçük oğlu Hakkı 

Şinâsî 25 sene kadar evvel pek feci bir kaza-

ya kurban gitmişdir. Halen bacısı ve büyük 

oğlu Ali Naci Pektaş ile Beşiktaş’da Abbas 

Ağa Mahallesi’nde Abbâs Ağa Parkı karşı-

sından Kapancı Sokak numro: 1’de ikamet 

itmekdedirler. Hüseyin Zekî Baba’nın bir 

nefesini buraya kayd idiyoruz (399, 400).

HAKKI: Edirnelidir. Çamlıca’da Ali 

Nutkî Baba’dan nasib almışdır. Edirne reji 

idaresinde muhakemat başkâtibi iken hicrî 

1320 senesinde vefat itmişdir. Hayatı hak-

kında fazla malumatımız yokdur. Elimize 

geçen birkaç şiirini buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 128, 411, 412, 644).

HAMDÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî 

şairlerinden olan Hamdî, Seyyid Ali Sultan 

dergâhına mensub bir Bektaşî şairi oldığı 

nefeslerinden anlaşılmakdadır. Bu zat hak-

kında fazla malumatımız yokdur. Elimize 

geçen birkaç şiirini buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 137, 512, 1067, 1068).

(837a)

HIFZÎ: Aslen Bolvadinlidir. Üsküdarlı 

şair Firakî Efendi’den alınan malumata göre 

tahminen 150 sene evvel yaşayan ümmi bir 

Bektaşî ve çoban imiş. Hayatı hakkında fazla 

bir malumata malik değiliz. Yalnız on doku-

zuncu asır içinde yazılan bazı mecmualarda 

“Âşık Hıfzî” başlığıyla bazı manzumelerine 

tesadüf idilmekdedir. Elimize geçen birkaç 

şiirini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 129, 

1226, 1226, 1526).

HASÎB BABA: İstanbullıdır. İstanbul’da 

Kara Ağaça Dergâhı babalarından ve o 

dergâhın banilerindendir. Kara kazanı kay-

natmış, suretiyle halifelik icazetini hazret-i 

Pir’den almışdır. 1240 hicrî tarihinde vefat 

itmişdir. Kabri Kara Ağaç dergâhındadır. 

Çok nazik ve tarikatına karşı mutaassıb 

bir zat olup sübut-ı babagân, dervişan ve 

muhibbân tarafından sevilmekde ve hür-

met görmekde idi. Mehmed Ali Hilmi Dede 

Baba’nın bu zat hakkında bir nefesi vardır. 

Hüseyin Zeki Baba’nın da büyük babası idi. 

Elimize geçen bir nefesi buraya kayd idiyo-

ruz (Sayfa: 694).

HADDÎ: On dokuzuncu asırda yetişen 

Bektaşî saz şairlerindendir. Hayatı hakkın-

da sarih bir malumata malik değiliz. Elimize 

geçen bir şiirini aşağıya kayd idiyoruz (Say-

fa: 1041).

HASBÎ: On dokuzuncu asırda yetişen 

Bektaşî saz şairlerinden “Hasbî” uzun müd-

det Anadolu’da saz çalarak dolaşmışdır. 

Hayatı hakkında fazla bir malumata malik 

değiliz. Elimize geçen bir şiirini aşağıya derc 

idiyoruz (Sayfa: 1068).

(837b)

HAZENÎ: Aslen Kayserili olan Hazenî, 

on dokuzuncu asır saz ve Bektaşî şairlerin-

dendir. Öz adı İbrahim’dir. Güzel kanun ça-
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lardı. 1877’de Konya’yı da ziyaret itmişdir. 

Hazret-i Mevlana’nın türbesini ziyaret itdiği 

irticalen şu beyti söylemişdir:

Sana tazimen istikbal durur, uçar huzu-

runda,

Bu Hazenî bendeni memnun it Sultan 

Mevlana.

maktaını havi bir şiirle medh itmişdir. 

Hazenî’nin elimize geçen bir iki şiirini bura-

ya kayd idiyoruz (Sayfa: 1067, 1484).

HÜSEYİN HÜSNÎ BABA: Bektaşî şa-

irlerinden olan Hüseyin Hüsnî Baba, 1288 

hicrî tarihinde Yunanistan’ın Yenişehr’inde 

dünyaya gelmişdir. Yenişehir meclis idare-

si baş kâtibi Ahmed Besim Efendi’nin oğlı-

dır. Validesi Eğribozlu Hasan Ağa kerime-

si Şerife Bacı’dır. Yenişhir’de ibtidai, rüşdî 

tahsilini ikmal ile İzmir’de de idadiyi tahsil 

itmişdir. 1308 senesinde İzmir’de Rûhî Beğ 

Baba’dan nasib alarak Bektaşî olmuş ve 1318 

sene Muharrem’inin on ikinci günü Rûhî 

Beğ Baba’nın yerine geçen Edirneli Kâzım 

Baba’dan tac ve hırka giyerek derviş olmuş-

lar ve birçok seyahatlarden sonra Niğde’de 

ihtiyar-ı ikamet itmiş olan Hacı Mehmed 

Mecdî Baba’dan icazet alarak baba olmuş-

dur. Halen İzmir’de Karşıyaka Karakol So-

kak 1869 numro 3’de ikamet itmekdedir. 

Elimizde mevcud şiirlerinin sahife numro-

larını buraya derc idiyoruz (Sayfa: 311, 408, 

408, 408, 409, 409, 410, 410, 411, 411, 701, 702, 

704, 704, 704, 705, 705, 705, 706, 706, 706, 706, 

1157, 1157, 1181, 1181, 1225, 1225, 1338, 1412, 

1160, 1160, 1324, 1324, 1325, 1325, 1338, 1380, 

1380, 1381, 1399, 1468, 1468, 1472, 1474, 1481, 

1482, 1525).

(838a)

HİKMET: On dokuzuncu asır saz şa-

irlerinden olan Hikmet’in hayatı hakkında 

fazla bir malumata malik değiliz. Ancak eli-

mize geçen bir şiirini buraya derc idiyoruz 

(957).

HATAYÎ: On dokuzuncu asırda yeti-

şen Hristiyan Bektaşîlerdendir. Hatayî aslen 

Niğdelidir. Rum iken Müsliman ve Bektaşî 

olmuşdur. Rum iken ismi “Manol” olan 

Hatayî’nin ayrıca şiirleri var ise de mec-

muanın 413’üncü sayfa sindeki bir iki beyti 

şayan-ı dikkatdir. Elimize geçen bir iki man-

zumesini aşağıya derc idiyoruz (Sayfa: 413, 

1431), (1784 Sayfa ye bakınız).

HABBÎ: Aslen Bulgaristanlıdır. İsmi 

Hafız İsmail, olup mahlası “Hubbi”dir. İn-

tisabı Kara Ağaç’da Bektaşî dergâhı postni-

şini Hüseyin Zekî Baba’yadır. Uzun yıllar 

İstanbul’da o vakit intişar İkdam gazetesin-

de muhbir ve muharrirlik itmişdir. Tarikata 

pek bağlı bir muhibb-i Ehl-i beyt idi. Yiğirmi 

beş sene evvel vefat itmişdir. Elimize geçen 

birkaç manzumesini buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 400, 695, 695, 696, 696, 696, 697).

HÂKÎ: On dokuzuncu asrın son yarısın-

da yetişen Bektaşî saz şairlerindendir. Ha-

yatı hakkında fazla malumata malik değiliz. 

Ancak Gedâyî’nin muasırı âşıklardan oldığı 

gibi Âşık Enverî, Gümülcineli Âşık Hüsnî 

ile birçok yerler dolaşmışlardır. Bu zatın 

elimize geçen birkaç manzumesini buraya 
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derc idiyoruz. İzmir’de de bir “Hâkî Baba” 

mevcud ise de bu “Hâkî” ile hiç bir münase-

beti yokdur (693, 693, 1041).

(838b)

HULKÎ BABA: Edirnelidir. Çamlıca’da 

Nuri Baba’ya intisab itmiş bir Bektaşî idi. 

Edirne’de kendi evinde Bektaşî ayini ya-

pardı. Vefatı 1316 hicrî senesindedir. Hayatı 

hakkında fazla bir malumata sahib değiliz. 

Elimize geçen bir iki nefesini buraya kayd 

idiyoruz (Sayfa: 412, 1068).

HULÛSÎ BABA: On dokuzuncu asır 

Bektaşî şairlerindendir. Hayatı hakkında 

fazla bir malumata sahib değiliz. Ancak eli-

mize geçen bir iki manzumesini buraya derc 

idiyoruz (Sayfa: 405).

HÜSNÎ BABA: Perişân Baba’dan na-

sib almış bir Bektaşî olup babalık icaze-

sini de Kırşehr’inde Hacı Bektaş-ı Velî 

dergâhından almışdır. Menfi olarak bulun-

dığı Trablusgarb’da hicrî 1318 senesinde ve-

fat itmişdir. Elimize geçen bir şiirini buraya 

kayd idiyoruz (Sayfa: 410, 1225).

HÜSNÎ BABA: Çanakkalalıdır. Kilidü’l-

Bahr İrşâdî Tekkesi’nde baba idi. İrşadî 

Baba’dan icazet almış 67 yaşında oldığı hal-

de 1341 hicrî senesinde vefat itmişdir. Elimi-

ze geçen birkaç manzumesini kayd idiyoruz 

(Sayfa: 405, 406, 407, 407, 410, 411, 411, 701, 

702, 1068).

HAYRÎ: On dokuzuncu asrın ilk orta-

sında yaşamış bir Bektaşî şairidir. Hayatı 

hakkında bir malumata malik değiliz. Eli-

mize geçen bir manzumesini buraya kayd 

idiyoruz (700).

(839a)

HAMÎD BABA: Aslen Debreli olup 

mücerred babalarındandır. 1325 hicrî sene-

sinde Kalkandelen Harabatî Dergâhı’nda 

postnişin idi. Sık sık Malkara’ya gelir, orada 

birçoklarına nasib virirdi. Şair ve oldukça 

güzel şiirler söylerdi. Elimize geçen bir iki 

manzumesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

294, 695).

HATÂÎ: Asıl ismi İsmail, lakabı 

Safevî’dir. Babası Cüneyd oğlu Haydar; ana-

sı Uzun Hasan kızı “Alemşah Begüm”dür. 

O asırda Türklerde beğ kızlarına virilen 

ünvandır, “Hanım” gibi. Şah İsmail soya-

dını büyük dedesi “Safiyüddîn”in adından 

almışdır. Hatâî asırının en ateşin şairlerin-

den oldığı gibi matbu bir divanı da Fatih 

Kütüphanesi’nde mevcuddur. Çocuklığın-

da birçok sıkıntılar geçirmiş, dayısı tarafın-

dan zindana atılarak üç dört sene zindanda 

kalmış ve birçok cevr ü cefa görmüşdür. Ni-

hayet büyük bir hükumet kurmuş, milyon-

larca müridi bulunmuşdur. Şiirleri o kadar 

canlıdır ki, her Bektaşî dergâhında okun-

makda idi. 930 hicrî senesinde vefat itmiş-

dir. Elimize geçen manzumelerinin kaydı 

bulundığı sayfa numrolarını buraya kayd 

idiyoruz (Sayfa: 431, 431, 432, 432, 433, 433, 

433, 434, 434, 434, 435, 435, 435, 436, 436, 437, 

437, 437, 438, 438, 439, 439, 439, 440, 440, 441, 

441, 442, 442, 442, 443, 443, 444, 444, 444, 445, 

446, 446, 1080, 1181, 1181, 1182, 1433, 1433, 

1300, 1301, 1434, 1435, 1435, 1435, 1436, 1436, 
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1437, 1437, 1437, 1438, 1438, 1438, 1438, 1434, 

1427, 1429, 1473, 1519, 1440, 1440, 1441, 1439, 

1439, 1439, 1445, 1445, 1445, 1446, 1431, 1431, 

1431, 1301, 1433, 1434, 1435, 1440).

HÂFÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî şair-

lerinden olan Hâfî’nin hayatı hakkında bir 

malumata sahib değiliz. Elimize geçen bir 

şiirini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 1067).

(839b)

HİCABÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî şa-

irlerinden olan “Hicabî”nin hayatı hakkın-

da bir malumata malik değiliz. Elimize ge-

çen bir manzumesini aşağıya derc idiyoruz 

(Sayfa: 404).

HİSÂRÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî şa-

irlerinden olan “Hisarî”nin hayatı hakkında 

bir malumata sahib değiliz. Ancak elimize 

geçen bir manzumesini buraya kayd idiyo-

ruz (Sayfa: 404).

HAYDAR BABA: On dokuzuncu asır 

Bektaşî şair ve babalarındandır. Aslen 

Arnavud’dur. Haydar Baba’nın hayatı hak-

kında fazla bir malumata sahib değiliz. Eli-

mize geçen bir nefesini buraya kayd idiyo-

ruz (Sayfa: 404).

HAYRETÎ: Asrının en kuvvetli ve mu-

vaffak olmuş şairlerinden diyebileceğimiz 

“Hayretî” on beşinci asır sonlarıyla on altın-

cı asrın ilk yarılarında yaşamışdır. Doğum 

tarihi bilinmiyorsa da 1534’de vefatı bunu 

gösterir. Bektaşî tarikatına mensub söylen-

mekle beraber şiirlerindeki tarz-ı ifade de 

bunu göstermekdedir. Doğum yeri de Yeni-

ce Vardar’dır. Fakat onun şiirlerine bakılırsa 

daha ziyade Alevî oldığına hükm idilir. Son 

zamanlarda gözleri a’mâ olan şairin divanı 

vardır. Matbu değildir. El yazılarının Kü-

tübhanelerde bulundığı rivayet idilirse de 

umumi Kütübhanelerde değil hususi Kü-

tübhanelerde vardır. Bazı mecmualarda şiir-

lerine tesadüf olunmakdadır. Tab’an halim, 

fikren Selim olan şair biraz da hayalperest 

imiş. Hayretî’nin “Ali Medhiyesi” ile bera-

ber Alevîliğe olan bağ ve sevgisini göste-

ren bir manzumesiyle birkaç eserini buraya 

kayd idiyoruz (Sayfa: 694, 1228, 1228, 1183, 

1417).

(840a)

HALİL: On yedinci asırda yaşamış bir 

şairdir. Manzumelerindeki edebi kudreti, 

onun muasırları arasında kuvvetli bir şahsi-

yet oldığını gösterir. Şiirlerinde sofiyâne bir 

eda vardır. Cevherî ve Âşık Ömer’in tesiri 

altında kalmış oldığı da görülmekdedir ki, 

bu eserleri kuvvetlidir. Tekke tesiri ile yaz-

dığı manzumelerde kendisinin ehl-i tarik 

oldığı görilür. İyi saz çalan Bektaşî şairlerin-

dendir. Çünkü burada Halil’i tarikatlar için-

de Bektaşîlikde göriyoruz. Bektaşîlik ise bir 

Türk tarikatı olmak itibariyla edebiyatında 

heceden başka vezn kullanmamışdır. (Alevî 

Şairleri, Sayfa, 76).Elimize geçen şiirlerinin 

kaydı bulundığı sayfa numrolarını aşağıya 

derc idiyoruz (Sayfa: 1182).

HÜKMÎ: On sekizinci asırın ilk yarı-

sında yetişen saz şairlerindendir. 1126’da 

yazdığı tarihi mahiyeti haiz iki manzume-

sini evvelce Profesör Fuad Köprili neşr it-
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mişdi. Bu şiirlere Millet Kütübhanesi’ndeki 

bir mecmuada da tesadüf idilmekdedir. 

(Numro: 580). Yeniçeri saz şairlerinden olan 

Hükmî’nin Bektaşîliğe intisabı bulundığına 

dair kat’i bir vesikaya sahib değiliz. Fakat 

âşıkların ekseriyetle Bektaşî oldıkları veya 

hiç olmazsa bu tarikata karşı muhabbet bes-

ledikleri düşünülürse Hükmî’nin de Bektaşî 

olmak ihtimâli ileri sürülebilir. Elde itdiği-

miz bir manzumesi de bu tahminin yersiz 

olmadığını gösterecek mahiyetdedir. Şiirle-

rini aşağıya derc idiyoruz (Sayfa: 1226).

(840b)

HASAN DEDE / ÂŞIK HASAN / KUL 

HASAN: âşık Hasan ve Hasan Dede’ye (Te-

meşvarlı Âşık Hasan) dirlerdi. Kendisi şi-

irlerinde, “Hasan, Âşık Hasan, Kul Hasan, 

Hasan Dede” mahlaslarını kullanmışdır. 

Harb-cû bir zat idi. Gaziliği harblere iştira-

kinden gelmişdir. Harbe gitmediği zaman-

larda bağçe eker, bostancılıkla meşgul olur-

du. Yetişdirdiği karpuzların iriliği ve güzel-

liği dolayısıyla da şöhret almış, “Karpuzu 

Büyük Hasan Dede” diye dahi anılmışdır. 

Evvelce serhad şairi olan Hasan, yeniçerili-

ğin icabı Bektaşîliği kabul itmiş olması onu 

Bektaşîliğe hayli karışmış, Alevîliğe kadar 

sürüklemişdir. Aşağıya derc itdiğimiz şiirleri 

onun Bektaşîliğe nasıl geçdiğini göstermek-

dedir. “Karpuzu Büyük Hasan Dede” on ye-

dinci asırın son yarısında doğub on sekizin-

ci asrın ilk yarısına kadar yaşamışdır. Fuad 

Köprili on altıncı ve on sekizinci asır saz şa-

irlerinden Âşık Hasan içün şunları yazıyor: 

İmparatorluğın on yedinci asırda daima bir 

ceng hayatı yaşayan serhadlerinde, bilhassa 

Rumili’nin askerî merkezlerinde yetişmiş 

saz şairlerinin çok tipik bir numunesi olan 

Temeşvarlı “Gazi Âşık Hasan”ı unutmamak 

lâzımdır. Eserleri ve şöhreti asır sonlarına 

kadar serhadlerde unutulmayan bu şair 

hakkında tarihi kaynaklar kat’i malumat 

virmiyorlar. Bu Temeşvarlı şair, cengâver 

bir derviş idi. Hudud harblerinde bulunur 

ve şiirleriyle Gazileri ve serhad halkını teşci 

iderdi. Ekseriya serhad cenglerine aid ve on-

lara sazıyla türküler terennüm iderdi. İkinci 

Viyana muhasarasını takib iden bozgunlar 

esnasında harbelere iştirâk itmiş ve müessir 

türküleriyle serhad halkının derin elemle-

rini yatışdırmışdı. 1686’da Budin’in sukutu 

hakkında yazdığı şiir imparatorluğun her 

tarafında ve hatta şehzadelerin meclislerin-

de okunuyordu. Yine aruz ile divan şeklin-

de Belgrad’ın 1688’de sukutuna dair yazdığı 

“Belgrâd Türkisi” ile hece ile koşma tarzında 

yazdığı Temeşvar türkisi de çok müessirdir. 

1695’de Sultan Mustafa Lugus Kalası’nı zabt 

itdiği sırada (silik) şairi huzurına çağırtarak 

şiirlerini sazla terennüm itdirmiş ve çok tak-

dir iderek

(841a)

bir hayli para virmiş ve Temeşvar’ın gö-

nüllü ocağından kırk akçe yevmiye tekaüd 

akçesi ihsan itmişdi. 1699 musalahasından 

sonra artık Gazi’nin hayatından çekilen ve 

galiba yaşı da oldukça ilerilemiş olan derviş, 

şair, Temeşvar civarında bir köye çekildi ve 

tarlasında karpuz yetişdirmekle meşgul oldı. 

Ölünceye kadar iki senede bir hacca giden 
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bu derviş şairi Bektaşî ananesi, kendi evli-

yaları arasına, idhal itmiş ve ona birtakım 

menkıbeler isnad eylemişdir. Elimize geçen 

birkaç manzumesini buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 699, 536, 1180, 1203, 1203, 1341).

DELİ ŞÜKRÎ: Profesör Köprilizade 

Fuad Beğ’e göre Kütahyalı “Deli Şükrî” is-

minde bir halk şairi mevcud oldığı gibi bir 

de Ramazan’da oruç yediği içün boğazına 

kurşun akıtılmak suretiyle şehid idilen ve 

kuvvetli bir ihtimâl ile Selanik’de doğan 

“Deli Şükrî” isminde bir zatın mevcud oldı-

ğı söylenmekdedir. Topkapu’daki Abdullah 

Baba merhumun rivayetine nazaran da Ka-

valalı Mehmed Ali Paşa’nın hıdivliği zama-

nında Gaygusuz Dergâhı postnişinliği itmiş 

“Delî Şükrî - Kul Şükrî” gibi muhtelif mah-

laslar taşıyan bir “Deli Şükrî” daha oldığı 

söylenmekdedir. Rivayete göre bu “Deli 

Şükrî”lerden birisi daima seyyah gezermiş 

bir gün Rumili’de gezerken daima yanında 

da bir merkebi bulunurmuş. Bir kasaba ke-

narında kalbi dinlendirmiş. Bunu görenler 

kasabaya gidüp “Kasaba kenarında bir fakir 

ölmüş” diye haber virmişler. Alakadarlar 

bu fakirin cenazesini yıkamış ve defn itmek 

üzere bir İmam göndermişler. İmam gelüp 

fakirin cenazesini görünce üst baş kir içinde, 

tırnaklar, saçlar uzamış, elbiseler parça par-

ça. Bu vaziyeti gören hâce “Be adam! Dün-

yada hiç de mi kendine bakmadın. Nedir bu 

pislik!” deyince Deli Şükrî heman “Destur 

Ya Pir!” diyerek ayağa kalkmış, İmamın bu 

sözlerine karşı şöyle cevab virmiş.

(841b)

“Ben dünyada içimi temizlemekle meş-

gul idim. Dışımı temizlemeğe elim ve vak-

tim irmedi.” diyerek merkebini alarak yü-

rümeğe başlamış. İmam da bu vaziyetden 

korkarak hayretler içinde kasabaya avdet 

itmiş. Bu zatın birkaç yerde makamı oldığı 

söylenir. İlk kalbi dinlendirdiği yerden kal-

kup gitdikden sonra orada “Deli Şükrî”ye 

bir türbe inşa itdirildiği de mervidir. Deli 

Şükrî’nin “Kul Şükrî” ve “Şükrî” mahlasla-

rıyla da şiirleri vardır. Elimize geçen bir şii-

rini buraya derc idiyoruz (Sayfa: 449).

DERTLİ: Halk şairleri arasında yüksek 

bir mevki ihrâz iden ve yarım asırdan beri 

şiirleri Anadolı’nın her köşesinde zevkle 

okunan Dertli Bolu’ya sekiz; Gerede’ye bir 

saat mesafede Çaga Nahiyesi’nin “Şahna-

lar” köyünde Kara Hüseyinoğullarından 

Bayrakdar Ali Ağa isminde bir rençbe-

rin oğlıdır. 1182 hicrî de doğmuşdur. İsmi 

“İbrahim”dir. İstanbul ve Konya’da bulun-

muş, Mısır’a gitmiş, Haymana aşireti beğle-

rinden alişan Beğ ile Bolu beğlerine intisab 

itmiş, son defa da Ankara’ya gitmiş, orada 

iken 1263 hicrî tarihinde vefat iderek Koyun 

Bazarı’ndaki camiin kabristanına defn idil-

mişdir. Şimdiye kadar pek hatalı olarak bir-

kaç defa tab olunan “Dertli Divanı” nı Çankı-

rılı Ahmed Talat Beğ mufassal bir tercüme-i 

hal ile tashih olunmuş bir şekilde neşr it-

meğe muvaffak olmuşdur. Şu kadar var ki, 

Tal’at Beğ Dertli’nin hangi tarikata mensub 

oldığını kat’i suretde tayin idememişdir. Ev-

velce halk bilgisi mecmuası numro: 1, Sayfa 

162’de neşr idilen bir tenkidde de söylendi-

ği gibi Dertli bidayetde “Halvetî” tarikatına 
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mensub olmuş sonra bazı Bektaşî saz şairle-

riyle düşüp kalkdığından yavaş yavaş ehl-i 

sünnet ak’â’idinden soyunmuş ve Bektaşî 

olmuşdur. “Ayb görmen Dertli’nin Kızılbaş 

oldığın” mısraı bunu isbat itdiği gibi diva-

nında hulefa-yı selaseye dair ufak bir kayd 

olmaması, Ali ve evlâd-ı Ali’ye ifrat derece-

de muhabbet izhar itmesi, nefesler söyleme-

si dahi kanaatimi teyid eylemekdedir.

(842a)

116 numrolu “Hayat Mecmuası’nda” 

Kırklarili halk musiki cemiyeti reisi ve mu-

allimi Vahid Beğ’in, Ahmed Talat Beğ’in 

“Dertli Divanı” hakkında neşr itdiği bir ten-

kidde şu kaydlara tesadüf olunur ki, bu da 

nokta-i nazarımızı takviye itmekdedir. âşık 

Dertli, evvelce Halvetîye tarikatından oldığı 

halde sonradan Mustafa Baba isminde bir 

zatdan nasib alarak Bektaşî oldığı muhak-

kakdır. Fi’l-hakika.

Söyleme ey zahid yalan dinlemem,

Bir pâk mürşide bağlı destim benim.

Sen gibi günde beş vakt kirlenmem,

Bir vakt bozulmaz abdestim benim.

diyen Dertli’nin Halvetîlikden uzak-

laşmış olmasına imkân yokdur. İşte bu iti-

barladır ki, Dertli’yi Bektaşî şairlerine idhal 

itdik. Dertli Anadolu’nun en kıymetli saz 

şairlerinden biridir. Fuzulî’den ilham aldığı 

divanında bariz bir suretde görülmekdedir. 

Profesör Köprili Fuad Beğ 17 Teşrin-i Evvel 

1928 tarihli İkdam Gazetesi’nde “Dertli Di-

vanı” hakkında neşr itdiği bir tenkidde di-

yor ki, “Dertli’de Fuzulî tesiri olması da pek 

tabiidir. Çünkü bilhassa Âşık Ömer’den beri 

saz şairlerinin aruz ile yazdıkları parçalarda 

Fuzulî tesiri daima görünür. Bence Dertli’de 

en çok “Cevherî” ile âşık Ömer’in tesiratı 

mahsusdur. Mamafih halk vezniyle parça-

lar da eksik değildir.” Ahmed Talat Beğ’in 

kitabında Dertli’ye dair kâfi derecede malu-

mat oldığı cihetle bu hususda yazılmış şey-

leri tekrar itmek istemedik. Yalnız evvelce 

Bektaşî tekkelerinde okunan nefeslerini ve 

diğer eserlerinden bir kısmını derc itmekle 

iktifa ideceğiz. (B. Ş. Sayfa, 53). Dertli’nin 

eserlerinin yazılı bulundığı sayfa numroları-

nı buraya derc ve kayd idiyoruz (Sayfa: 446, 

447, 447, 448, 448, 448, 449, 707, 707, 707, 707, 

708, 958, 1185, 1185, 1185, 1185, 1185, 1209, 

1229, 1399).

(842b)

DERUNÎ ABDAL: On sekizinci asırda 

yaşadığı tahmin idilen Bektaşî şairlerinden-

dir. Hayatı hakkında bilgimiz yokdur. An-

cak on sekizinci asırda yazılan mecmualarda 

tesadüf itdiğimiz bir iki şiirini buraya kayd 

idiyoruz (Sayfa: 405, 1521).

DÎDÂRÎ: On dokuzuncu asırda yaşayan 

Bektaşî şairlerindendir. Âşıklar tarafından 

eserleri çokça okunmakdadır. Kayserilidir. 

Borlı şair Vahidî Efendi’nin ifadesine naza-

ran saz çalmakda pek mâhir olan Dîdârî, 80 

yaşını tecavüz itdiği halde seksen beş sene 

evvel vefat itmişdir. Tarih-i vefatı 1870 sene-

sindedir. Elimize geçen birkaç manzumesini 
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buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 295, 449, 450, 

1426).

DEDEMOĞLU: On sekizinci asır 

Bektaşî şairlerindendir. Hayatı hakkında 

bir malumata sahib değiliz. Ancak şiirlerine 

nazaran Bektaşîliğe kuvvetli bağlarla bağlı 

oldığı anlaşılmakdadır. Elimize geçen bir iki 

şiirinin buraya sayfa numrolarını kayd idi-

yoruz (Sayfa: 451, 451).

DERYABÎ: Eskişehr yakınlarından 

“Kırka” köyündendir. Aslen Ermeni olup 

Müslüman olmuş ve Bektaşî tarikatına in-

tisab itmişdir. Güzel nefesler söylemişdir. 

Kırka Köyü’nde torunları mevcuddur. Eli-

mize geçen bir iki şiirini buraya kayd idiyo-

ruz (Sayfa: 1414).

(843a)

DEHRÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî şa-

irlerinden olan “Dehrî”nin hayatı hakkında 

bir malumata sahib değiliz. Ancak elimize 

geçen bir manzumesini buraya kayd idiyo-

ruz (959).

DERTLİ KÂTİB: Bulgaristan’ın Şum-

nu kasabasındandır. Deliorman’da Bektaşî 

tekkesi babası “Demir Baba”nın müridle-

rindendir. Ali Nutkî Baba’nın virdiği malu-

mata göre tahminen hicrî 1110 tarihinde ha-

yatda imiş. Hayatı ve vefatı hakkında fazla 

malumata sahib değiliz. Bektaşî şairlerinden 

olan “Dertli Kâtib”in bazı şiirlerinde yalnız 

“Kâtib” mahlası kullanıldığı da görülmek-

dedir. Burada elimize geçen birkaç manzu-

mesini kayd idiyoruz (Sayfa: 625, 1184, 1204, 

1204, 1422).

ZİKRÎ BABA: 1242 tarihinde 

Tekirdağı’nda doğmuş olan “Zikrî Baba” 

Tekirdağlı şair-i şehid Cemâlî Baba’nın der-

vişlerinden olup uzun müddet Trakya’da 

yaşamışdır. Bektaşîlerin mühtedî oldığını 

söyledikleri “Zikrî Baba” 1314 senesindeki 

Yunan harbinden evvel Tırhala civarında 

vefat itmişdir. Âteşîn bir Bektaşî şairi olan 

“Zikrî Baba”nın elimize geçen birkaç man-

zumesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 452, 

453, 453, 709, 965, 1045, 1068). (Tekirdağ Şa-

irleri, Sayfa, 163).

ZEKÂ’Î: On dokuzuncu asır Bektaşî şa-

irlerindendir. İmam Hüseyin hakkında pek 

müessir mersiyeler yazmışdır. Hayatı hak-

kında fazla bilgimiz yokdur. Zekâî’nin bir 

de divanı vardır. Elimize geçen manzume-

lerini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 132, 132, 

133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 

708, 1048).

(843b)

ZİHNÎ: 1800 milâdî senesinde 

Bayburd’da doğmuş Bektaşî şairlerindendir. 

Babası Bayburdlu Hacı Osman Efendi’dir. 

Bir müddet Bayburd medreseleirnde oku-

yan Âşık Zihnî, bir müddet de Erzurum ve 

Trabzon medreselerinde okuduktan sonra 

İstanbul’a gitdi. 1826’ya doğru memleketi-

ne döndü. Bayburd’da Rus Harbi’nin 1828 

felaketini gördü. 1832’de hacca gitdi. Av-

detde Mısır ve İstanbul’a uğradı. Birinci 

Abdülmecid’e 1839’da bir cülûsiye sundu. 

Akka meselesi münasebetiyle oraya giden 

donanmada bulundu. Reşid Paşa’nın ölü-

münde divan kâtibliğini yapdı. Hopa, Of, 
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Kara Ağaç, Erzincan’da memuriyetlerde 

bulundu. 1854’de Trabzon’dan Bayburd’a 

dönerken yolda öldü. Elimize geçen bir iki 

şiirini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 454, 709, 

709, 1485).

ZATÎ: On dokuzuncu asırda yetişen 

meşhur Bektaşî şairlerindendir. “Zatî” âteşîn 

bir şairdir. Matbu bir de divanı vardır. Fa-

kat hayatı hakkında fazla malumata sahib 

değiliz. Ancak elimizde mevcud şiirlerinin 

kaydı bulundığı Sayfa numrolarını buraya 

kayd idiyoruz (Sayfa: 454, 455, 455, 455, 455, 

456, 709, 710, 710, 710, 710, 711, 711, 711, 712, 

712, 712, 712, 713, 713, 713, 713, 714, 714, 714, 

715, 715, 715, 959, 960, 960, 960, 960, 961, 961, 

961, 962, 962, 962, 962, 963, 963, 963, 964, 964, 

964, 964, 965, 965, 965, 1046, 4046, 4046, 1069, 

1069, 1069, 1069, 1069, 1070).

(844a)

RÛHÎ-İ BAĞDADÎ: 950 hicrî senesinde 

Bağdad’da yaşamış büyük bir şairdir. Hayatı 

hakkında bir malumata sahib değiliz. Şu ka-

dar ki, büyük şairin Fuzulî ile hem-’asır oldı-

ğı rivayet idilmekdedir. Rûhî-i Bağdadî’nin 

matbu bir divanı vardır. Bursa’da Orhan 

kütüphanesindedir. Elimizde mevcud bir-

kaç manzumesinin kaydlı bulundığı Sayfa 

numrolarını buraya derc idiyoruz (Sayfa: 

147, 716, 716, 717, 967, 967, 1145, 1146, 1158, 

1158, 1159, 1531, 1231, 1231, 1231, 1328, 1557, 

1566, 1568, 1568, 1568, 1569).

RÜŞDÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî şair-

lerinden olan Rüşdî’nin hayatı hakkında bir 

malumata malik değiliz. Elimize geçen bir 

şiirini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 147).

RIZA: Muallim Baki Beğ’in virdiği 

malumata göre bu şairin ismi “Ali” mah-

lası “Rıza”dır. Rahovalıdır. Mecmuamızın 

511’inci Sayfa sinde bir nefesi yazılı bulunan 

Ârife Bacı’nın dayısıdır. Mülkiye memurla-

rından idi. Hicrî 1324’de vefat itmişdir. Eli-

mize geçen birkaç şiirini buraya kayd idiyo-

ruz (456, 457, 457, 720).

RIZA TEVFİK BABA: Herkesce tanın-

mış olan feylesof Rıza Tevfik Baba’dır ve 

Bektaşî’dir. İstanbul’da ikamet itmekde idi. 

Üç sene evvel vefat itmişdir. Elimizde mev-

cud şiirlerinin kaydı bulundığı sayfa num-

rolarını buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 458, 

459, 460, 460, 461, 461, 462, 463).

(844b)

RÛHÎ BEĞ BABA: Bektaşîler arasında 

nükteperdazlığı ile tanınmış şahsiyetler-

den biri de Rûhî Beğ Baba’dır. Bu hoş-gû, 

hazır-cevab Bektaşî asil bir aileye mensub 

olan Şeyhülislâm Zeynel-abidin Efendi’nin 

neslindendir. Daha beşikde iken monlâlık 

payesine nâ’il olmuş, fakat bu fâ’idesiz ün-

vanla iktifa itmeyerek usulü veçhile medre-

se tahsili de ikmal itmişdir. İcâzetnamesini 

aldıkdan sonra müteaddid kaza ve livalarda 

ve hususiyle Edirne, Bağdad gibi mühim 

vilâyet merkezlerinde kadılıklarda bulun-

muşdur. O zaman kadılıklar muayyen bir 

müddete tâbi’ idi. Rûhî de son vazifesini 

ikmal idince İstanbul’a dönmüşdür. Beşinci 

Murad’ın iltifatına mazhar olmuşdur. Zira 

Zeynelaibidin Efendi’den ilmi istifadeler 

Murad gerek efendiliği ve gerek padişahlığı 

zamanında Rûhî’yi kıymetli atiyelerle taltif 
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itmişdi. Fakat bu ihsan ve lütflar temadi ide-

medi. Murad’ın Çırağan Sarayı’nda mahbus 

bulundığı bir zamanda şübheli bazı vaziyet-

leri hiss idilen Rûhî derhal İzmir’e nefy idil-

mişdi. İstanbul’da bulundığı sırada o zaman 

Kara Ağaç Dergâhı postnişini olan merhum 

Hasib Baba’dan nasib alarak Bektaşî olmuş-

dı. Rûhî İzmir’e geldikden sonra tamâmen 

İzmirli olmuş ve bir tarafdan hazine dava 

vekâleti ile meşgul olur, diğer tarafdan 

İzmir’in Karataş Mahallesi’nde yapdırdı-

ğı konağında Bektaşî sohbetleri yapardı. 

İzmir’e ilk gitdiği tarih hicrî 1297’dir. Rûhî 

yalnız bir Bektaşî muhibbi idi. Bu tarika-

tın kendisine virdiği hararet ona hakiki bir 

baba olmak ihtiyacını duyurdu. Bu saikledir 

ki, hicrî 1302’de bir fırsat bularak İstanbul’a 

geldi. Rumili Hisarı’nda postnişin Nafi 

Baba’dan icazet alarak tekrar İzmir’e dön-

dü. Artık tam manasıyla bir Bektaşî babası 

olmuşdu. Tarikatı istediği veçhile neşre ça-

lışabiliyordu.

(845a)

İzmir’in ne kadar rind ve kalender meş-

reb adamı var ise onun başına toplandı. 

Kırk Ağaçlı Eşref gibi meşhur şairler, Nev-

zad Beğ, Bıçakcı-zade Hakkı Beğ gibi mu-

harrirler, zekâsından dolayı “Cin Ahmed” 

şöhretini kazanmış olan İstanbullu Ahmed 

Beğ gibi dava vekîlleri hep onun dervişleri 

olmuşlardı. Bunlar her gice Rûhî’nin evinde 

toplanır, birlikde muhabbet iderlerdi. Bir 

gün Karataş’daki evini yapdırırken “Canım 

efendim, buraya bu kadar para sarf ideceği-

ne Hicaz’a git sene!” diyen bir adama derhal 

“Hacerü’l-Esved’e yüz sürmemize parasız-

lık mani oluyor. Ancak karataş üstüne bir 

beyt-i şerif yapabiliyoruz.” tarzında bir ce-

vab virmişdir. Bu zarif cevabı işiden Şair Eş-

ref, Rûhî lisanından şu kıtayı söylemişdir:

Hâlimi mevkiimi bilmeden itme ta’riz,

Tarz-ı teklif-i ilahîyi düşün eşşek herif

Parasızlık Hacerü’l-Esved’e sürdirmedi 

yüz,

Yapdım ancak Karataş üstüne bir beyt-i 

şerif

Rûhî Bektaşî şairleri arasında mümtaz 

bir mevki’ ihraz itmiş, bulundığı muhitde 

ilm ü irfanıyla tanınmışdır. 73 sene yaşa-

yan Rûhî Beğ Baba hicrî 1316’da vefat it-

mişdir. Vasiyeti mucibince Mızraklı Dede 

hazîresine defn olunmuşdur. Elimize geçen 

birkaç manzumesini buraya kayd idiyoruz. 

(Sayfa: 467, 468, 468, 469, 716). (B. Ş. Sayfa : 

18).

RAİF: On dokuzuncu asır Bektaşî şair-

lerindendir. Hayatı hakkında malumatımız 

yoksa da elimizde mevcud bir mersiyesine 

nazaran âteşîn bir Bektaşî şairi oldığı anla-

şılmakdadır. Elimize geçen bir mersiyesini 

buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 145).

(845b)

RÂZÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî saz 
şairlerindendir. Enverî, Hasan ve sair birta-
kım saz şairleri ile Anadolu’da ve Rumili’de 
dolaşmışlardır. Hayatı hakkında fazla malu-
mata sahib değiliz. Elimize geçen bir manzu-
mesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 823).
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RÛZÎ: Rûzî’nin on dokuzuncu asır 

Bektaşî ve saz şairlerinden oldığı Âşık Enverî, 

Çınarî, Hasan ile Rumili ve Anadolu’da do-

laşdıkları Bursalı Derviş Enverî’nin rivayeti-

ne atfen malum ise de hayatı hakkında fazla 

malumata sahib değiliz. Elimize geçen bir 

manzumesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

464, 465).

REMZİYE BACI: İzmir’de Karşıyaka’da 

Karakol Sokak 1869’da ikamet iden 

Yunânistan’ın Yenişehr’inden Hüseyin 

Hüsnî Baba’nın bacısıdır. Bektaşî tarikatına 

mensub olan bu kadın şairin elimizde mev-

cud bir manzumesini buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 715).

RÂGIB: On dokuzuncu asır Bektaşî 

şairlerindendir. Hayatı hakkında kat’i bir 

malumata sahib değiliz. Elimize geçen bir 

manzumesini buraya kayd idiyoruz. Bu za-

tın Bektaşî oldığına dair sarih bir kayda da 

tesadüf idemedik (Sayfa: 723).

(846a)

RÂSÎH: On dokuzuncu asır Bektaşî saz 

şairlerindendir. Saz şairleri Enverî, Çınarî 

ve diğer saz arkadaşları ile Anadolu’da bir 

hayli dolaşmışdır. Hayatı hakkında fazla 

malumatımız yokdur. Elimize geçen bir iki 

manzumesini buraya kayd itdik (Sayfa: 464, 

723).

REFİ’Î: On dokuzuncu asır Bektaşî şair-

lerindendir. Refî’î’nin hayatı hakkında ma-

lumat elde idemedik. Ancak aşağıya kayd 

itdiğimiz bir mersiyesine nazaran âteşîn bir 

Bektaşî olup Ehl-i beyte karşı derin bir mu-

habbet ve sevgi beslemekde oldığı tezahür 

itmekdedir. Mersiyesini buraya kayd idiyo-

ruz (Sayfa: 148).

RÜŞDÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî şa-

irlerindendir. Rüşdî’nin hayatı hakkında bir 

bilgimiz yokdur. Ancak elimize geçen bir 

mersiyesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

147).

RESMÎ BABA: On dokuzuncu asır 

Bektaşî şairlerindendir. Girid’de doğmış-

dır. Asıl ismi “’Alî”dir. Üsküdar’da Selim 

Ağa Kütübhanesi’nde yazma bir divanı 

vardır. (numro: 85). Münhasıran aruzla ya-

zılmış şiirleri ihtiva iden bu nüshada Hacı 

Bektaş-ı Velî ve Seyyid Ali Sultan hakların-

da medhiyeler kaleme almış olan Giridli 

Ali (Resmî Baba)’nin elimize geçen birkaç 

manzumesini buraya kayd idiyoruz. Doğu-

şu ve vefatı hakkında bir malumat elde ide-

medik. (Sayfa: 722, 1232, 1233). Giridî Resmî 

Baba, “’Uyunü’l-Hedâye” namındaki İmam 

Ca’fer-i Sâdık Hazretleri’nin bir eserini ter-

cüme itmişdir. ‘Âlim, fazıl, kâmil bir zatdır 

ve Seyyid Ali Sultan dergâhına intisab ide-

rek Bektaşî olmuşdur.

(846b)

RIFKI: On dokuzuncu asır Bektaşî saz 

şairlerindendir. Çınarî, Hasan ve Enverî ile 

birçok seyahatlar yapmış ve şiirler söylemiş, 

birçok yerlerde mu’ammalar asmışdır. Ha-

yatı hakkında fazla malumat elde idemedik. 

Elimize geçen birkaç manzumesini bura-

ya kayd idiyoruz (Sayfa: 721, 721, 721, 722, 

966).
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RİYAHÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî 

şairlerindendir. Hayatı hakkında maluma-

ta sahib değiliz. Ancak şiirlerine nazaran 

kâmil ve arif bir Bektaşî oldığı meydâna çık-

makdadır. Elimize geçen bir manzumesini 

buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 723).

RÂMÎ: Aslen İstanbullu ve Üsküdar-

lıdır. Asıl ismi “Rıza” mahlası “Râmî”dir. 

Kendisini yakînen tanıyan Farkî Efendi ile 

Ali Nutkî Baba’dan alınan malumata göre 

Rumili Hisarı’ndaki Nâfî Baba’nın dervişle-

rindendir. Gençliğinde bârgîr sürüciliği ve 

tulumbacı reisliği gibi işleri meslek idinen 

Râmî, bir müddet de kalaycılık itdiği içün 

“Kalaycı Rıza Efendi” diye tanınmışdır. Son 

vazifesi olan Bandırma Rüsûmât memur-

luğunda iken kendisine nüzul isâbet itmiş, 

Üsküdar’a avdet mecburiyetinde kalarak bir 

sene kadar İhsaniye’deki hanesinde yatdık-

dan sonra 55 yaşlarında oldığı halde hicrî 

1339 tarihinde vefat itmişdir. İrticalen şiir 

söylemekde maharet-i kâmilesi olan Râmî, 

hoş-gû, hazır-cevab bir Bektaşî idi. (B. Ş. 

Sayfa, 340). Elimize geçen bir iki manzume-

sini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 465, 465, 

1070).

(847a)

RAHMÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî 

şairlerinden olan Rahmî, Keşan Kazası’na 

bağlı Çeltik Nahiyesi’nde kâ’in Gazi Rüstem 

Baba dergâhına mensub bir Bektaşî olup ge-

rek Gazi Rüstem Baba ve gerek İmam Hüse-

yin hakkında kuvvetli medhiyeler ve şiirler 

yazmışdır. Hayatı hakkında fazla malumata 

sahib değiliz. Elimize geçen birkaç manzu-

mesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 146, 

466, 466, 466, 467, 470, 470, 471, 966, 1096).

RÛHÎ-RÛHULLAH: On dokuzuncu asır 

saz şairlerinden ve Bektaşî tarikatındandır. 

Yazdığı şiirlerde tasavvufî o kadar şayan-ı 

dikkat sözler vardır ki, asrındaki Bektaşî şa-

irleri arasında temayüz itmiş bir şahsiyetdir. 

Hayatı hakkında maalesef bir malumata sa-

hib değiliz. Elimizde bulunan birkaç şiirini 

kayd ile iktifa idiyoruz (Sayfa: 469).

RİCLÎ)(?): On dokuzuncu asırda yetişen 

Bektaşî saz şairlerindendir. Aynı asır içinde 

tertibi dilen bir kısm mecmualarda hece ve 

aruz vezniyle yazılmış bazı manzumelerine 

tesadüf idilmekdedir. Hayatına aid hiç bir 

kayda tesadüf idilememişdir. Şairin elimi-

ze geçen bir şiirini aşağıya kayd idiyoruz 

(1425).

(847b)

RECAÎ BABA: Aslen Çanakkalalıdır. 

Bir müddet İstanbul’da oturmuşdur. Mü-

cerredlik aleyhinde yazdığı (Sayfa: 464)’deki 

manzumede bir kısm Bektaşîlerin mücerred 

ve bir kısmının müteehhil olmaları hak-

kında fikr beyan itmişdir. Hayatı hakkında 

daha fazla malumata sahib değiliz. Elimize 

geçen bir maznumesini aşağıya derc idiyo-

ruz (Sayfa: 464). (B. Ş. Sayfa, 314).

RİF’AT PAŞA: Bektaşî şairlerinden olan 

Rif’at Paşa’nın hayatı hakkında bir bilgiye 

malik değiliz. Elimize geçen bir iki manzu-

mesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 464, 

717).
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RIZA: Konya’da uzun müddet sandık 

eminliği yapan Apalı Halil Baba’nın oğlı-

dır. Konya’nın Dinek Nahiyesi’ne bağlı Apa 

karyesinde hicrî 1274’de doğmuşdur. Baba-

sı Bektaşî babalarından oldığı cihetle kendi-

si de bu tarike intisab itmiş, Kırşehr’de Pir 

evine gitmiş ve orada nasib almışdır. Kon-

ya muhâsebe tahrirat kâtibliğinde, Niğde 

muhasebeciliği vekâletinde ve Konya hu-

kuk muhakemesi azalığında bulunmuşdur. 

Meyi, mahbubı sever, saz çalar, rind-meşreb 

bir zat idi. Hicrî 1315’de vefat itmiş, Şems-i 

Tebrizî hazîresinde defn idilmişdir. Elimize 

geçen bir iki manzumesini buraya kayd idi-

yoruz (Sayfa: 1186, 1186). (B. Ş. Sayfa. 315).

(848a)

ZAHMÎ: On dokuzuncu asırda yetişen 

meşhur Bektaşî şairlerindendir. Çankırı’da 

doğmuşdur. Medrese tahsili görmüş ve 1280 

hicrî tarihinde vefat itmişdir. Muasırları ara-

sında muvaffakiyetli bir Bektaşî şairi olarak 

gösterilebilen Zahmî’nin şiirlerini Ahmed 

Talat ve Tahsîn Nihad beğler toplamışlardır. 

Hayatı hakkında fazla malumat elde idile-

memişdir. Elimize geçen bazı manzumele-

rini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 146, 724, 

724, 1070).

ZEYNEB BACI: On beşinci asırda ya-

şamış kadın şairlerdendir. Ölümü bu asırın 

ikinci yarısına tesadüf ider. Eserleri hakkın-

da heman malumatımız yokdur. Yalnız dev-

rinde yetişmiş kadın şairleri arasında müm-

taz bir mevki sahibesi oldığı muhakkakdır. 

Zeyneb Bacı, “Şücaeddinli” diye anılır. Eli-

mizde bulunan bir nefesine nazaran derviş 

merşeb bir kadın oldığı ve Bektaşî tarikatına 

mensub oldığı görilür. Mevcud bir nefesini 

buraya kayd idiyoruz (Sayfa, 148).

SEYYİD ALİ SULTAN: Yıldırım Baye-

zid zamanında Rumili’nin fethi içün, Seyyid 

Ali Sultan’ın reisliği altında Gazi Rüstem 

Paşa ve daha otuz sekiz Bektaşî uluları kırk 

kişi olarak Gelibolu karşısında Çardak’dan, 

Gelibolu’ya geçerek Gelibolu’yu, Bolayır’ı, 

tâ Bulgaristan içlerine kadar giderek feth 

idenlerdendir. Seyyid Ali Sultan, fütuhâtdan 

sonra Dimetoka’da kalmış, Gazi Rüstem 

Baba da Keşân kasabasına tâbi’ Çeltîk nahi-

yesinde kendisine bir dergâh yaparak orada 

kalmışdır. Seyyid Ali Sultan’ın elimize ge-

çen iki nefesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

469).

(848b)

SERSEM ALİ BABA: Mîr-i mîrândan, 

tuğ ve ilm sahibi ve âshâb-ı servetden iken 

muhabbet tarikiyle terk-i masiva eyleyerek 

tarikat-i Bektaşîye intisab ve Balım Sultan’ın 

vefatından pek çok sonra 958 hicrîde 

Kırşehr’inde mücerred postuna kuûd ve on 

dokuz sene sonra hicrî 977 tarihinde terk-i 

alem-i fani eylemişdir. Sersem Ali Baba, 

Kalkandelen’de “Harâbâtî Dergâhı” namıy-

la anılan dergâhda medfundur. İhtimal ki, 

Kırşehr’inde Hazret-i Pir postunda Sersem 

Ali Baba bir müddet sonra Kalkandelen’e 

gelmiş ve orada vefat itmişdir. Bu husus-

da elimizde kat’î delâ’il yokdur. Sersem 

Ali Baba’ya aid birkaç manzumeyi buraya 

kayd idiyoruz (Sayfa: 471, 472, 472, 473, 473, 

1070).
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SEYYİD SEYFİ NİZAMOĞLU: Baba-

sının adı “Nizameddîn”, kendi adı Seyful-

lah. Şiirlerinde “Seyfî” mahlasını kullanırdı. 

Evvelce Halvetî tarikatına intisab itmiş, bi-

lahare Bektaşî olmuşdur. 1864’de Konya’da 

doğmuşdur. Saz musiki üstadı ve şiirlerin-

de kuvvetli tasavvufî sözler söylemişdir. 

1910 tarihinde vefat itmişdir. Zamanında 

hem tarikat şairi olarak büyük bir şöhret 

kazanmışdır. Ayîn-i cemlerde nefesleri, dü-

vazları okunacak kadar olgundu. Bektaşîler 

onun birçok parçalarını daima okurlardı. 

Nizamoğlu’nun matbu bir divanı vardır. 

Ayrıca “Mir’âcü’l-Mü’minîn”, “Camiü’l-

Maârif”, “Etvar-ı Seb’a”, Silsile-i Tarikat”, 

“Esrârü’l-‘Ârifîn” adlı eserleri vardır. Şiirle-

rinin çoğunda “Ali” ve “Hüseyin” sevgisini 

gösteren şairin bir kısm mersiye, nefes ve di-

vanlarını buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 174, 

174, 174, 176, 484, 487, 487, 488, 488, 488, 488, 

489, 489, 490, 490, 491, 491, 492, 492, 492, 492, 

731, 732, 732, 733, 734, 734, 734, 734, 735, 735, 

735, 736, 737, 737, 738, 738, 738, 739, 970, 970, 

971, 971, 971, 972, 972, 972, 973, 973, 973, 973, 

976, 976, 976, 977, 977, 1047, 1047).

(849a)

SEYFÎ: Bektaşî şairlerinden olan Âşık 

Seyfî on dokuzuncu asırda yetişen saz şair-

lerindendir. Seydayî, Enverî, Çınarî ve sair 

arkadaşlarıyla bir hayli yerler dolaşmış ve 

birçok yerlerde de muammalar asmışdır. 

Hayatı hakkında fazla bir malumata sahib 

değiliz. Elimize geçen birkaç eserini buraya 

kayd idiyoruz (Sayfa: 171, 296, 493, 493, 730, 

731, 731, 731, 970, 1084, 1097, 1101).

SACİD: On dokuzuncu asrın son ya-

rısında yetişen Bektaşî şairlerindendir. 

İstanbul’da doğdu, Fındıklı’da otururdu. 

Galata’da arab Hacı civarında bir dükkânda 

makaracılık iderdi. Bundan dolayı mua-

sırları arasında “Makaracı Sâcid” namıyla 

anılırdı. Rumili Hisarı’ndaki şeyhi Mah-

mud Baba’dan nasib almışdı. Gice gündüz 

Galata’da Koyun Baba Meyhanesi’nden ay-

rılmazdı. 1260 hicrî senesinde vefat itmişdir. 

Ekseriya aruz vezniyle rindâne şiirler yazan 

Sacid, bazı manzumelerinde hurufîliği te-

rennüm itmişdir. Elimize geçen birkaç man-

zumesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 470, 

730, 969, 969, 969, 1338, 1302).

SEYRANÎ BABA: Asıl adı “Mehmed” 

olan Seyranî’nin babası Ca’fer olup köy İma-

mı idi. 1807’de Kayseri’ye bağlı Everek’de 

doğmuşdur. Biraz medrese tahsili gördük-

den sonra genç yaşında “Seyranî” mahla-

sıyla şiirler söylemeğe başlamışdır. Bir ara-

lık İstanbul’a da gitmiş. Ölümü 1866 yılına 

tesadüf ider. Mezarı köyündedir. Kendisi 

Bektaşî tarikatına mensub olup dehşetli hec-

cavdır. Köprili Fuad Beğ on dokuzuncu asır 

saz şairlerinden Seyranî içün şöyle dimek-

dedir: “Kayserili Seyranî sonradan Ispartalı 

Seyranî’nin şöhretini gölgede bırakacak bir 

ehemmiyetde şöhret kazanmışdır.” Kayseri-

li Seyranî, anlaşılıyor ki, o asırın sâ’ir tanın-

mış âşıkları gibi klasik edebiyata

(849b)

vakıfdır. Kayserili Seyrâni’ye aid elimi-

ze geçen birkaç manzumeyi buraya kayd 

idiyoruz (Sayfa: 476, 477, 477, 477, 478, 478, 
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478, 479, 1070, 1071, 1071, 1071, 1071, 1071, 
1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072).

SEYRANÎ: Ispartalı Seyranî, on doku-
zuncu asırda yetişen Bektaşî saz şairlerin-
dendir. Uzun müddet Mısır’da Gaygusuz 
Dergâhı’nda oturduktan sonra seyahat arzu-
sına kapılmış, Arab illerini ve Anadolu’nun 
birçok yerlerini gezmiş, nihayet Isparta’da 
yerleşik olunmuşdur. Yeniçeriliğin lağvı ha-
disesini bir destanla tasvir iden şairin 1260-
1265 hicrî seneleri arasında Isparta’da vefat 
itdiği anlaşılmışdır. Atabeğli Nacî merkum 
tarafından elde idilmiş olan üç manzumesi-
ni buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 1187, 1187, 
1233).

SEYYİD NESİMÎ: Azeri şairlerinden 
olup “Ene’l-Hak” diyen Mansûr’un arka-
daşlarından olup 807 hicrîde derisi yüzilen 
Seyyid Nesimî’dir. Elimize geçen eski bir 
kitabda Seyyid Nesimî hakkında şu malu-
mata tesadüf idilmişdir. Asıl ismi “Seyyid 
‘İmâdeddîn Nesimî” olan “Nesimî” şu’ara-
yı mutasavvıfenin en büyüklerinden olan 
bir cevher-i fıtratdır ki, Haleb civarında 
“Nesîm” adlı bir nahiyede zuhur itmiş ve 
idâresinde bulunan kabilenin ‘imâretini bi-
raderi Şah Handan’a terk iderek hırka-i ta-
savvufu giymiş ve diyâr diyâr seyahat ile 
‘uşşâk-ı zamanı, mutasavvıfîn-i devranı, 
ziyaret eylemişdir. Daima cezbe ve istiğrak 
ile imrar-ı zaman iderek birçok eş’âr-ı ber-
güzide meydana getirmişdir. Bu gün taklidi, 
tanziri, gayr-ı kabil bir mertebededir. Nesimî 
bu suretle diyâr diyâr gezerek Haleb’e gelir, 
biraderi Şah Handan’a gönderdiği bir mek-
tubda kullandığı lisânı

(850a)

ve bil-hassa divanında bulunan eş’âr-ı 

vahdet-guyanesi, ulema-yı hazır ve zahirce 

mucib-i töhmet add olunarak katline fetvâ 

virilir. Siyasetgâha götürilirken müfti dir ki, 

“Bu adamın kanı murdardır. Her kimin bir 

uzvına dokunursa o uzvı kesmek lâzımdır.” 

Siyâset-gahda müfti bu sözü yine tekrar ve 

takrir iderken uzandığı eline derisi yüzilen 

Nesimî’nin kanı sıçrar, müftinin eli kana bo-

yanır. Bu sırada müfti kimse görmesün diye 

elini silmek isterken erbâb-ı dilden müftiye 

dir ki, “Müfti efendi virdiğiniz fetva mu-

cibince parmağınızı kesmek lâzım geldi. 

Hükm-i şeri yerini bulmalı.” deyince müf-

ti mutasavvıf arifin bu sözü üzerine “Ben 

ala-tarikü’t-temsil söylüyordum. Şer’an bir 

şey lâzım gelmez.” dir. Bu hâli mahall-i 

siyâsetde kanlar içinde seyr iden Nesimî 

bi’l-bedahe bu beyti söyler:

Zâhidin yek parmağın kessen rûz-ı hak-

dan kaçar,

Gör bu miskin âşıkın postun yüzerler 

ağlamaz.

Nesimî’nin biraderi Şah Handan’a gön-

derdiği mektub-ı manzum, başdan başa mu-

tasavvıfane ve vahdet-perestane olup:

Derya-yı muhit cûşa geldi

Kevn ile mekân hurûşa geldi

Sırr-ı ezel oldı âşikârâ

Ârif nice oldı medârâ
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Nakkaş bilindi nakş içinde

La’l oldu ayân bedhaş içinde

Her zehr-i nebat sükker oldu

Acı su şarâb-ı kevser oldu

Yer gök arası hak mutlak oldu

Söyler def ü çeng ene’l-hak

Bir rivayete göre Nesimî, Konya civa-

rında Lârende kasabasında vücuda gelmiş 

olan Kemal Ümmî ile birlikde Sultan Şücâ 

Hazretleri’nin dergâhına giderler. Baba 

Sultan’dan icazet almadan hod-be-hod bir 

koçunu boğazlarlar koçun derisini yüzer-

ken Baba Sultan teşrîf idüp onları bu halde 

görünce gazab ider. Cemal celale mübeddel 

olarak Seyyid Nesimî’nin önüne bir destere, 

Kemal Ümmî’nin önüne de bir ip koyar.

(850b)

Filhakîka Nesimî’nin akibeti derisi yü-

zülmekle Kemal Ümmî’nin dârda selb olun-

masıyla zahir olur. Kemal Ümmî’nin Hallâc-ı 

Mansûr oldığı da rivayetler miyanındadır. 

Allahu âlem. Seyyid Nesimî’nin mecmua-

mızda mevcud şiirlerinin Sayfa numrolarını 

buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 608, 609, 609, 

609, 609, 910, 911, 911, 912, 912, 912, 913, 913, 

914, 914, 915, 915, 915, 916, 916, 917, 917, 918, 

918, 918, 919, 919, 919, 920, 1026, 1026, 1027, 

1027, 1028, 1028, 1029, 1078, 1088, 1390, 1415, 

1454, 1454).

SAMİH RİF’AT: İstanbullıdır. Küçük 

yaşından beri namü’s-samme olmış, onun 

muntazam tahsiline mani olmakla beraber 

yine yüksek tahsilini ikmal idememişdir. 

Smih Rif’at âteşîn bir zekâya malik olup 

kendi kendini yetişdirmişdir. Bir vaktler 

İstanbul’da “İttifâk Gazetesi”ni çıkarmış, bi-

lahare Konya vâlîsi olarak hükumet hidme-

tine girmişdir. Oğlu merhum Hâtif de ken-

disi gibi çok zekî bir genç iken amansız bir 

hastalık bu âteşîn ve sevgili genci pek genç 

yaşında babasından, kardaşı Zeyneb’den ve 

kendisini sevenlerden ayırmışdır. Zaten va-

lidesini daha evvel gaib iden Hâtif, babasına 

karşı derin bir aşk ve muhabbetle ve hür-

metle sarılmışdı. Hâtif de babası gibi güzel 

tanbur çalardı. Memcua sahibi Kadimî Ali 

Rıza gerek Sâmih Rif’at’in ve gerek Hâtif’in 

zekâsına hayran olmuşdu. Hâtif’e karşı o ka-

dar bir sevgi beslemekde idi ki, onu gördük-

çe ruhen büyük sevinç duyardı. Hâtif’e olan 

sevgisi neticesidir ki, Kadimî Ali Rıza da ilk 

oğlunun ismini Hatif tesmiye itmişdir. Sâmih 

Rif’at, Karaağaç dergâhı postnişini Hüseyin 

Zekî Baba’dan nasib almış iyi bir Bektaşî ve 

âteşîn bir şair idi. Son zamanlarda dil ku-

rultayı başkanı iken Ankara’da vefat itmiş-

dir. Samih Rif’at kırk yaşında iken tanbura 

başlamış ve oldukça sayılı tanburîlerden ol-

muşdu. Elimize geçen birkaç manzumesini 

buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 149, 474, 475, 

475, 476, 727, 727, 728).

(851a)

SEHER ABDAL: On altıncı asırda yaşa-

mış olan Seher Abdal, asrının kıymetli saz 

şairlerindendi. İç Anadolu’da doğmış, yetiş-

miş oldığı Abdallardan oldığı anlaşılmakda-

dır. Seher Abdal, Bektaşîlik hırka ve tacını 
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giymiş, ömrini “Ali” dimekle geçirmişdir. 

Bunu şiirleri pek güzel göstermekdedir. 

Yazık ki, hayatı hakkında bir malumat elde 

idilememişdir. Elimize geçen bir iki man-

zumesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 726, 

1188).

SERVER ALİ BABA: On altıncı asır şair-

lerindendir. Server Ali Baba, Tekirdağı’nda 

doğmuşdur. Hayatı hakkında malumat elde 

idilememişdir. Bazı kaynaklar Server Ali 

Baba’nın, Sersem Ali Baba oldığını yazmak-

da iseler de Server Ali Baba ile Sersem Ali 

Baba başka başka şahsiyetlerdir. Server Ali 

Baba’ya aid birkaç manzumesini buraya 

kayd idiyoruz (Sayfa: 471, 471, 730, 1070, 

1070, 1417).

SEFİL ABDAL: On sekizinci asırda ya-

şayan Bektaşî şairlerindendir. Hayatı hak-

kında bir malumat alınamamışdır. Elimize 

geçen birkaç manzumesini buraya kayd 

idiyoruz (Sayfa: 482, 483, 483, 484, 484, 484, 

485, 485).

SÜLEYMAN CEMALÎ BABA: Aslen İs-

tanbullıdır. Rumili Hisarı’nda Nâfî’ Baba’nın 

dervişlerinden olup babadan icazet almış-

dır. “Süleyman” ve “Cemâlî” mahlaslarını 

kullanmakdadır. 1331’de Arnavudluk’da 

Kâzımiye Tekkesi’nde babalık itmişdir. Mu-

ahharan, Tiran’a gitdiği rivayet idilmekde 

ise hayatda olup olmadığı meçhuldür. Eli-

mize geçen bir vesîkaya göre 1331 hicrîde 

vefat itdiği anlaşılmakdadır. Birkaç man-

zumesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 486, 

486, 486). (B. Ş. Sayfa: 333).

(851b)

SELİM BABA: Kırşehr Hacı Bektaş 

Dergâhı’nda “Mihman Evi” dinilen misafir-

hanenin reisi iken babası Çelebi Abdüllatîf 

Baba ile beraber hicrî 1177’de Üsküdar’a 

gelmiş ve ‘İnâdiye Tekkesi şeyhi Hâşim 

Baba’ya mülakî oldıkdan sonra mezkur 

dergâhdan ayrılmamışdır. Hâşim Baba-

zadelerden Yusuf Beğ’in virdiği malumata 

göre 80-90 yaşlarında oldığı halde 1197 hicrî 

tarihinde vefat iderek Hâşim Baba Dergâhı 

hazîresinde defn idilmişdir. Elimize geçen 

birkaç manzumesini buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 474, 730, 1047).

SEYYÂH ABDAL: On sekizinci asır 

Bektaşî şairlerinden olan Seyyâh Abdal’ın 

hayatı hakkında bilgimiz yokdur. Seyyâh 

Abdal’ın İmam Hüseyin hakkında bir mer-

siyesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 170).

SAKITÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî şa-

irlerinden olan Sakıtî, hakkında bir bilgimiz 

yokdur. Elimize geçen bir manzumesini bu-

raya kayd idiyoruz (Sayfa: 724).

SIRRÎ: Asıl ismi “Mehmed”, mahlası 

“Sırrî”dir. Hicrî 1209’da Ağrıboz’da doğdı-

ğı ve hicrî 1258’de Tekirdağı’na hicret itdiği 

divanındaki kayddan anlaşılmakdadır. 150 

büyük sayfa teşkil iden yazma divanı An-

kara Kütübhanesi’nde 3, 32 numroda mah-

fuzdur. Divanının baş tarafında şu cümle 

vardır: “Divan-ı meczubü’r-rahman bende-i 

Şah-ı merdan Es-seyyid Mehmed Sırrı El-

Eğribozî.”

(852a)
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Eserlerinin mühim bir kısmı arzu vez-

niyle yazılmışdır. Elimize geçen birkaç man-

zumesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 480, 

481, 481, 481, 483).

SIRRI ŞABÂN: Hicrî 1274 yılında 

Tekirdağı’nın Kılağuz Köyü’nde doğmuş-

dur. Bütün hayatını bu köyde hacelikle 

geçirmişdir. Sırrî Şaban Bektaşî tarikatına 

mensub olup hicrî 1340 yılında 65 yaşında 

oldığı halde ölmüşdür. Elimize geçen bir ne-

fesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 480).

SÜLEYMAN BABA: Bursa’da Zindan 

Kapu’da Yıldırım Bayezid vüzerasından 

İvaz Paşa ahfadından Süleyman Beğ Baba 

ibn El-Hac Mustafa Bursa’da Ramazan Baba 

Tekkesi’nde baba olarak bulunmuşdur. Sü-

leyman Baba, hicrî 1311’de Bursa’da vefat 

itmişdir. Elimize geçen bir manzumesini 

buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 470).

SELİM: On dokuzuncu asır Bektaşî şa-

irlerindendir. Rumili Hisarı’nda Şehidlik 

Dergâhı’nda medfun olan Ali Koç Baba’nın 

muhiblerindendir. Hayatı hakkında başkaca 

malumata sahib değiliz. Elimize geçen bir 

manzumesini buraya derc idiyoruz (Sayfa: 

474). (B. Ş. Sayfa: 336)

SEZAÎ: On dokuzuncu asırda yaşayan 

Bektaşî ve saz şairlerindendir. Bu şair hak-

kında bir malumata sahib değiliz. Elimize 

geçen bir iki manzumesini buraya kayd idi-

yoruz (Sayfa: 148, 968, 1569).

(852b)

SÛZÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî şair-

lerinden olan Sûzî’nin hayatı hakkında bir 

malumata sahib değiliz. Elimize geçen bir-

kaç şiirini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 150, 

725, 726, 1484).

SABRÎ BABA: On dokuzuncu asırda 

yetişen Bektaşî saz şairlerindendir. Bulun-

dığı dervde gayet güzel saz çalar ve sesi de 

güzel oldığından her gitdiği yerlerde rağbet 

görürdi. Hayatı hakkında fazla bir maluma-

ta sahib değiliz. Elimize geçen bir manzu-

mesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 968).

SENÎH: On dokuzuncu asır Bektaşî şa-

irlerindendir. Bu zatın matbu bir divanı ol-

makla beraber İmam Hüseyin hakkında çok 

âteşîn mersiyeler yazmışdır. Hayatı hak-

kında fazla malumat elde idemedik. Elimi-

ze geçen mersiye ve şiirlerini buraya kayd 

idiyoruz (Sayfa: 151, 154, 154, 155, 155, 157, 

163, 166, 167, 168, 169, 1084).

SELÂMÎ: On dokuzuncu asırda yaşa-

yan Bektaşî şairlerinden olan Selâmî’nin 

hayatı hakkında bir malumata sahib değiliz. 

Elimize geçen birkaç manzumesini buraya 

kayd idiyoruz (Sayfa: 171, 728, 728, 729, 729, 

969, 970, 1047, 1047, 1422).

(853a)

SEYYİD: On dokuzuncu asır Bektaşî 

şairlerinden olan Seyyid’in hayatı hakkında 

hiç bir malumata sahib değiliz. Elimize ge-

çen bir manzumesini buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 1186, 1450).

SAKİNE: Şair Ali Rıza Hadî’nin kerime-

sidir. Yüz yaşını idrâk itmiş ve birkaç sene 

evvel vefat itmişdir. Birçok nefes ve destan-
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ları vardır. Bunlardan elimize geçeni buraya 
kayd idiyoruz (Sayfa: 1501, 1517, 1517).

SİNÂN ÜMMÎ: On yedinci asır muta-
savvıflarındandır. Bir rivayete göre Bursa-
lı, bir rivayete göre Karamanlı, bir rivayete 
göre Elmalılı diyenler de vardır. Mahaza bu 
hususda kat’î bir şey söylememekle beraber 
1551’de vefat itmişdir. Elmalı’ya yakın bir 
yerde medfun olmasına göre Elmalılı oldığı 
biraz daha kuvvetlenir. Elimize geçen bir şi-
irini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 1420).

ŞAHÎ: Bu şairin kim oldığı kat’iyetle bi-
linemiyor. Ahmed Hikmet Bey “Halk Şiirle-
rinin Teşkîl ve Nev’î” adlı eserinde Şahî’nin 
“Kurbânlar tiflenüb gül-bang çekildi, Gaf-
let uykusundan uyana geldim.” Matla’lı 
meşhur nefesini yazdıktan sonra onun Şah 
İsmail-i Safevî oldığını ve kendisinin “Hataî” 
tahallüs itdiği gibi “Şahî” de tahallüs itdiği-
ni söylüyor. Halbuki, Şah İsmail’in hayatı ve 
şiirler hakkında senelerden beri tahkikat ve 
tedkikatda bulunan Köprilizade Fuad Beğ 
bunun kat’iyyen yanlış oldığını söylemek-
dedir (Cumhûriyet Gazetesi, 9 Teşrîn-i Sânî, 
928).

(853b)

Şahî’nin Bektaşî oldığı söylediği nefe-
sinden kat’iyetle anlaşılmakdadır. Diğer bir 
rivayete göre de Yavuz Sultan Selim zama-
nında İstanbul’a gelüb yerleşen Şahî, on al-
tıncı asrın tanınmış Bektaşî şairlerindendir. 
Şahî’nin âşıkane tarzında mecmualarda bir-
çok manzumelerine tesadüf idilmekdedir. 
Bektaşîler arasında meşhur olan nefeslerin-
den bir adedi ile bir destanını buraya derc 

idiyoruz (Sayfa: 493, 1103).

SULTAN ŞÜCÂ: Seyyid Battâl Gazi 
dergâhı postnişini olup Bektaşîlerce büyük 
bir aziz olarak tanınmakda ve hürmet idil-
mekdedir. Bir rivayete göre vaktiyle Sey-
yid Nesimî ve Mansur’un şeyhi olan Sultan 
Şücâ’dır. Hayatı hakkında fazla malumata 
sahib değiliz. Elimize geçen şiirini buraya 
kayd idiyoruz (Sayfa: 1412).

ŞEMİMÎ BABA: İşkodra’da Akçahi-
sar Bektaşî dergâhında medfundur. Oranın 
postnişini idi. Basırî Baba’ya aid bir mecmu-
ada Şemimî hakkında malumat mukayyed-
dir. Evvelce İstanbul’da ders-i ‘âm hacele-
rinden olup asıl ismi “Kemaleddîn’dir. Son-
ra tarikata süluk iderek Köprili dergâhında 
şehadete talib ve ihrar itmekle kendisine 
sırren Kerbelâ ve refiki Haydar Haşimî Baba 
da zehire razı olarak Akçahisar’la birkaç 
müraseleden sonra oraya gitmişler. Şemimî, 
kurşunla; Haydar’da zehirle şehid olmuş-
lardır.

(854a)

Fatih Kütübhanesi’nde Salacıoğlı’na aid 
bir divançede ise de diğer bir rivayet vardır. 
Şemimî, Girid Kandiyeli Salacı oğlı namında 
bir zatla Üsküdar’da ‘İnâdiye dergâhı şeyhi 
Haşimî Baba’dan icazet alarak her ikisi de 
baba olmuş, Haşimî Baba bunların her ikisini 
de Anadolu’da birer mahalle göndermek is-
temiş, bunlardan Salacıoğlı Girid’e, Şemimî 
Baba da Akçahisar’a gönderilmesini, iste-
mişler. Haşimî Baba, Salacıoğlı’na “Girid’de 
sana ölüm göriniyor, Şemimî Baba’ya da 
“Sana da zehir göriniyor,” dimiş ise de vâki’ 
olan ısrarları üzerine istedikleri yerlere gön-

derilmişler. Biri Girid’de öldirilmiş, diğeri 
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de zehirlenmişdir. Şemimî Baba’nın elimize 

geçen bir iki manzumesini buraya kayd idi-

yoruz (Sayfa: 977, 1302, 1342).

ŞEMSÎ BABA: İzmirlidir. İzmir’de 

Bektaşî dergâhı postnişini idi. On dokuzun-

cı asrın son yarısında yetişen Bektaşî şair-

lerindendir. Tahminen hicrî 1310’da vefat 

itmişdir. Şemsî Baba’nın Tırhala civarında 

yaşamış bir Bektaşî şairi oldığını söylerler. 

Zamanı malum değildir. Hayatı hakkında 

fazla malumata sahib değiliz. Şemsî Baba’ya 

aid elimize geçen birkaç mersiye ve manzu-

meyi buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 172, 173, 

174, 176, 493, 1048, 1397).

ŞEHR-BÂNÛ BACI: Üsküb Bektaşî 

dergâhı postnişini Süleyman Baba’nın ba-

cısıdır. 1930 yılında 65 yaşında bulunuyor-

dı. Ölümü hakkında ve hayatı hakkında bir 

malumata sahib değiliz. Elimize geçen bir 

manzumesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

497).

(854b)

ŞEREF BACI: İstanbullıdır. Kasım 

Paşa’da ikamet iden Mehmed Ağa namında 

bir kahvecinin haremidir. Çamlıca Bektaşî 

tekkesi postnişini Nurî Baba’ya intisabı var-

dır. 45 yaşında iken hicrî 1325 senesinde ve-

fat itmişdir. Elimize geçen bir manzumesini 

buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 497).

ŞEHİDÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî şa-

irlerindendir. Hayatı hakkında hiç bir malu-

mata sahib değiliz. Ancak elimize geçen bir 

manzumesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

496).

ŞÎRÎ: Birçokları Şîrî’nin Hacı Bektaş-ı 

Velî oldığını söylerler. İhtimal bu zannı 

tevlîd iden sebeb şairin devriyesinde:

Urum diyârını ben irşad iderim,

Horasan’dan gelen Bektaş idim ben.

beyti olmuşdur. Halbuki nefes bir 

devriyedir. Şîrî’nin on sekizinci asır 

Bektaşîlerinden oldığı tahmin idilmekdedir. 

Bektaşîler arasında birkaç şiiri meşhur olan 

bu zat birçokları tarafından Hacı Bektaş-ı 

Velî veya Kırşehr hankâhında postnişinlik 

itmiş bulunan Bektaşî çelebilerinden biri add 

idilmekdedir. On üçüncü asır mutasavvıfla-

rından olan Hacı Bektaş-ı Velî’nin bu ifade 

ile şiir yazmasına imkân yokdur. Çünkü bu 

manzumelerdeki ifade hususiyeti nihayet 

on altıncı asra irca olunabilir. Bildiğimiz üç 

Bektaş Çelebi vardır. Biri on altıncı asırda, 

diğer ikisi de on yedinci ve on sekizinci asır-

larda yaşamışlardır. Mihrabî İbrahim Baba 

merhum Şîrî’nin bu son Bektaş Çelebi

(855a)

oldığını tasrih itmişdir. Şîrî’nin elimize 

geçen birkaç manzumesini buraya kayd idi-

yoruz (Sayfa: 402, 739, 740, 740, 741, 1482).

ŞEMSÎ: Üsküdarlı Şeyh Osman Şemsed-

din namıyla marufdur. İmam Hüseyin’in şe-

hadeti hakkında gayet büyük ve fevkalade, 

matbu bir mersiyesi vardır. Hayatı hakkın-

da fazla malumat elde idemedik. Mecmua-

mızdaki mersiyesini buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 176).
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ŞEM’Î: On dokuzuncu asırın meşhur 

Bektaşî saz şairlerindendir. Konya’da doğ-

muşdur. Maişetini hacelikle temin iderdi. 

Hıfza çalışdı. 1247 hicrîde hacca gitdi. Ve-

fatı 1257 hicrîdedir. Şem’î, evvelen Mevlevî, 

sonra da Bektaşî olmuşdur. Şiirlerinde 

Bektaşîlik terennüm itmişdir. Şem’î’nin taş 

basması matbu bir de divanı vardır. Şem’î, 

birkaç defa İstanbul’a gelmiş, şöhreti saraya 

intikal idince saraya alınmış, Üçüncü Selim 

tarafından takdir idildiği halde memleket 

hasıretine dayanamamış, padişahın ihsanı 

ile çarşı ağalığı vazifesiyle Konya’ya dön-

müşdür. Elimizde mevcud şiirlerinin Sayfa 

numrolarını buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

182, 183, 296, 297, 498, 744, 745, 745, 746, 746, 

746, 747, 747, 747, 748, 748, 748, 748, 749, 978, 

979, 979, 979, 979, 980, 980, 1073, 1073, 1073, 

1189, 1329).

(855b)

ŞADÎ: On dokuzuncu asırın Bektaşî şa-

irlerindendir. İsmi “Ali” mahlası “Şadî”dir. 

Muallim olan Şadî’nin hayatı hakkında bil-

gimiz yokdur. Ancak muallim “Ali Şadî” 

namıyla maruf âteşîn bir şair olup cenab-ı 

şehid-i İmam Hüseyin içün çok ateşli ve mü-

essir birkaç mersiyesi vardır. Edib bir şair 

idi. Elimizde bulunan mersiyelerini buraya 

kayd idiyoruz (Sayfa: 183, 186, 188, 191, 744, 

1084, 1084).

ŞİFAÎ: Aslen İstanbullıdır. İsmi İhsan, 

mahlası Şifaî’dir. Kasımpaşa’da Kulaksız’da 

Kadirî şeyhi ve Bektaşî müntesibi olan 

Süreyyâ Keşfî Baba’nın büyük biraderidir. 

Bahriye Hastahanesi başkâtibi idi. Karaağaç 

Dergâhı postnişini Hüseyin Zekî Baba’dan 

nasib almışdır. Tarih-i vefatı tesbit idileme-

mişdir. Oğlu Mü’eyyed Beğ Kasımpaşa’da 

eczacılık yapmakdadır. Elimizde mevcud 

birkaç manzumesini buraya kayd idiyoruz 

(494, 494, 978).

ŞEVKET: Neyzen Şevket 1243 hicrî yı-

lında Tekirdağı’nın Ağaç Çalı köyünde doğ-

muş ve bütün hayatı şairane geçmişdir. Bu 

şair, Tekirdağlı Hasan Kırımî’ye de intisab 

itmişdir. Manevi terbiyesini Mehmed Emin 

Efendi’den (Kırklar Tekkesi Şeyhi) ikmal 

iderek vahdet-i vücuda aid bir eser de yaz-

mışdır. Bilahare Bektaşî tarikatına intisab 

itmişdir. Elimize geçen bir iki manzumesini 

buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 496, 496, 744).

(856a)

ŞÂKİR: On dokuzuncu asır Bektaşî şair-

lerinden olan Şâkir hakkında bir malumata 

sahib değiliz. Elimize geçen bir manzumesi-

ni buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 495).

ŞÜKRİ METİN BABA: Eskişehr civa-

rında Seyyid Battal Gazi dergâhında hidmet 

itmiş bir Bektaşî babasıdır. Birkaç sene evvel 

vefat itmişdir. Hayatı hakkında fazla bir ma-

lumata sahib değiliz. Elimize geçen bir iki 

manzumesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

495, 498, 1410, 1411, 1188, 1189).

ŞÖHRETÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî 

ve saz şairlerinden olup, âşık ve Derviş 

Enverî, Çınarî ve Hüsnî’nin saz arkadaşı 

oldığı gibi gayet güzel saz çalar ve irticâlen 

şiir söylerdi. Saz arkadaşları arasında 

“mahbub-ı budalası Şöhretî” diye anılmak-
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da oldığı Derviş Enverî’nin ifadesinden ve 

bazı şairlerin manzumelerinden anlaşılmak-

dadır. Elimize geçen bir iki şiirini buraya 

kayd idiyoruz (Sayfa: 742, 742, 743).

ŞEYHÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî şair-

lerindendir. Hayatı hakkında bir malumata 

sahib değiliz. Elimize geçen bir manzumesi-

ni buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 744).

(856b)

ŞERİFÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî saz 

şairlerindendir. Çınarî, Hasan ve Şöhretî saz 

şairleri ile Anadolu’da bir hayli seyahat yap-

mışlardır. Hayatı hakkında fazla malumata 

sahib değiliz. Elimize geçen bir manzumesi-

ni buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 978, 1486).

SALÂCIOĞLU: Üsküdarî Haşim 

Baba’nın müridlerindendir. Aslen Girid’in 

Kandiye kasabasındandır. Şöhreti Çık-

rıkcı Şeyh Mustafa’dır. Kandiye’de Vezir 

Çarşısı’nda çıkrıkcılık sanatı icra iderdi. Ek-

ser seyyâhîn ve fukara ile görüşüp hem-dem 

olurdu. Esrar-ı tarikatdan ve asar-ı hakikat-

dan bazı kelimât istima ile günden güne 

tarikat-ı aliyeye muhabbeti müzdad olup 

cezbe-i ilahiye ile gice gündüz enin ü feryâd 
idüp “Ya Rab bize bir er bulunur da himmet 
ider mi? Yoksa günümüz böyle felaketle mi 
geçer?” teranesiyle ekseriya Baltalar nam 
mahalde tâ beseher-i karar dergâh-ı Hakk’a 
teveccüh ile ah ü zâr iderdi. Bu hal üzere bir 
eyyam geçdi. Nagah Bektaşî erenlerinden bir 
zat Kandiye’ye gelüb bu aziz ile hem-dem 
ü hem-sohbet idi. Bu hâlini müşahade iden 
Bektaşî dervişi bir gün kendisine dir ki, “Ey 
birader! Bu hal ile yüz yıl say eylesen, vasıl-ı 

Hak olamazsın. İllâ bir mürşid-i kâmilin da-

menine yapışup biat ü ikrar ve seyr-i süluk 

görürsen, muradın az zamanda hâsıl olur. 

Bu da ancak nutk-ı Hazret-i Haşim (kuddise 

sırruh) mürşid yüzünden tecelli itse gerek.” 

diyince Çıkrıkcı ol zatın nutkunu istima it-

dikde kalbinde muhabbetullah bir kat daha 

ziyade oldu. Nem mal, ne iyal hatırına geldi. 

Heman der-akab İskele canibine revan olup 

İstanbul’a harekete amade bir sefineye ace-

le süvar olup birkaç günde İstanbul’a vardı. 

Her gün tekkeleri ziyarete başladı. Birgün 

Üsküdar’a geçdi. Tekke ararken rebher-i 

muhabbet olup Hâşim Baba’yı buldu. O zata 

biat eyledi. Vafir zaman hidmet itdikden 

sonra kendisine icazet ve hilâfet virilerek 

Kuds-i Şerif’e tayin olundu. Fakat kendisi 

Kandiye’nin muhafaza-i maneviyesini ni-

yaz itdi. Mürşidi Hâşim Baba, “Kandiye’ye 

gidersin amma anda senin içün şehadet gö-

rinür.” buyurdu ve “Bu bazarlığa razı olur-

san Kandiye’ye gidersin!” didi. Şeyh Musta-

fa “Eyvallah!” deyüp razı oldu ve şeyhinin 

ayağına yüz sürdü. Mürşidi dahi hayr dua-

sın okuyup Kandiye’ye irsal buyurdu.

(857a)

Kandiye’ye gelüp yerleşdikden sonra 

orada bulunan bir kürsi şeyhi bu zatı hoş 

görmedi. Fazla mutaassıb olan bu kürsi 

şeyhinin iğvasıyla öldürülmeğe karar vir-

di. Kendisini sevenlerden bir kısmı gelerek 

“Aman kaçınız. Kürsi şeyhi sizi Rafizî diye 

öldürtmeğe, halkı ve hukumeti teşvik itdi.” 

deyince “Salacıoğlu” namını alan Şeyh Mus-

tafa “Ben Hak yoluna canımı kurban içün bu 

yola girdim. Kimden kaçarım!” diye bu tek-
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lifi red itdi. Girid valisi dahi bu zatı kurtar-

mak içün birçok emek sarf itdiği halde çare-

saz olamayarak kürsi şeyhinin teşvikiyle 

çarşı ortasında Salacıoğlu’nu şehid itdiler. 

1280 hicrîde şehid idilmişdir. Kürsi şeyhi 

tarafından vaki’ iğva ve teşvik üzerine halk 

içinde şehid idilen kürsi şeyhi öldirdikden 

sonra cesedini denize atdırmışdır. Bu va-

kadan üç gün geçdikden sonra Kandiye’de 

esnaf dükkânında otururken birden bire 

dükkândan içeri, üç gün evvel çarşı içinde 

öldirilen ve bir gün cesedi sokakda kürsi 

şeyhi tarafından herkese teşhir idildikden 

sonra denize atıldığını görmüş olan bu esna-

fın dükkânına Salacı Oğlu’nun girdiğini gö-

rünce hayretler içinde kalır ve bir söz dahi 

söylemez. Salâcı Oğlu’nun bu esnafa on al-

tun borcu var imiş. Bu parayı ödeyemeden 

şehidi dildiğinden bu defa dükkân sahibine 

on altun borcu virerek dışarı çıkınca aklı ba-

şına gelmiş, bir müddet sonra dışarı çıkmış 

ise de Salâcı Oğlu’nu bir daha görememiş-

dir. Esnaf bir bu vakayı düşünürken bir de 

önünde duran on altuna bakıyor ve şöyle 

diyor, “Bunu bir rüya veya hayâlat add it-

sem, ortada on lira duruyor.” diye bunu pek 

çoklarına da söylemişdir. Yukarıdaki malu-

mat Fatih Kütübhanesi’nde Salacıoğlu’nın 

mevcud olan divanında yazılıdır. Oradan 

alınmışdır. Kendisinin elimize geçen birkaç 

manzumesini buraya kayd idiyoruz (750, 

750, 1148, 1159, 1302, 1302, 1303, 1303, 1330, 

1330).

(857b)

SU OĞLU: On dokuzuncu asır Bektaşî 

şairlerindendir. Hayatı hakkında bir malu-

mata sahib değiliz. Elimize geçen bir manzu-
mesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 1190).

SABRÎ: On dokuzuncu asrın son yarı-
sında yetişen Bektaşî saz şairlerindendir. 
Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa hak-
kında yazdığı bir destanla Resûl Baba’nın 
vefatı münasebetiyle yazdığı bir şiir onun 
bulundığı devri tayin itmekdedir. Elimize 
geçen birkaç manzumesini buraya kayd idi-
yoruz (501, 1048, 1085, 1189, 1190).

SADIK BABA: On dokuzuncu asrın son-
larında yetişen Bektaşî şairidir. İstanbul’da 
doğmuşdur. Bahriye zabiti idi. Tekaüd ol-
dıkdan sonra Beytülmal ser-mühendisi ol-
mışdı. Çamlıca Bektaşî tekkesi şeyhi, Ali 
Nutkî Baba’nın kâ’im-pederidir. 1315 hicrî 
senesinde vefat itmişdir. Sadık Baba, son 
asrın Bektaşî şairleri arasında temayüz itmiş 
bir şahsiyetdir. Ayrıca bir “Sâdık” daha var 
ise de Sâdık Baba ile tefrik idemediğimizden 
Sadık, mahlasıyla elimize geçen birkaç man-
zumeyi buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 498, 
499, 499, 499, 500).

SALİH NİYAZÎ DEDE BABA: Aslen 
Arnavud olup Kırşehr’de Hacı Bektaş’da 
“Dede-Baba” iken dergâhların kapatılma-
sı üzerine Ankara’ya gelmiş, bir müddet 
Ankara’da ikametden sonra vaki’ olan davet 
üzerine Arnavudluğa gitmiş, bilahare orada 
şehid idilmişdir. Ali Nacî Baba’ya hitab iden 
bir şiirini buraya kayd idiyoruz (1479).

(858a)

SAFÎ: Safî kültürlü şairlerden olup tari-
kata da bağlı idi. Şiirlerinde daima Bektaşî 

risalelerinde rastlandığı gibi iyi bir Bektaşî 
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oldığı muhakkakdır. Ali’yi, Ehl-i beyt’i 

ve Ali sülalesini ağzından düşürmez, dai-

ma yazdıkları, Bektaşî ayin ve âlemlerinde 

makbul oldığı gibi her Bektaşî tekkesinde 

Muharremü’l-Haram’ın onunda veyahut 

onundan sonraki günlerde yapılan, kaynatı-

lan aşura günlerinde Safî’nin mersiyesi me-

rasimle okunur ve büyük bir huşu ile din-

lenirdi. Safî’nin on altıncı asırda yaşadığını 

biliyorsak da hakiki hüviyeti hakkında sa-

rih bir malumata sahib değiliz. Kimi “Edir-

neli Attarzade Sâfî” oldığına, kimisi de bir 

Bektaşî babası oldığına hükm idiyor. Safî’ye 

aid elimize geçen bir mersiyesi ile birkaç 

manzumesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

193, 500, 749, 749, 1073, 1073, 1330, 1421).

SADIK ABDAL: Mevcud olan bir di-

vandan çıkarıldığına göre on altıncı asırda 

yaşamışdır. Küçük yaşda iken Derviş Meh-

med isminde birinden aldığı telkînlerle ta-

rikat ehli olmağa heves itmiş ve Seyyid Ali 

Sultan diye tanınan Kızıl Deli Sultan’a inti-

sab itmişdir. Abdallar Anadolu’ya yerleş-

miş bir zümre oldığı, Seyyid Ali Sultan’ın 

da Rumili’de Dimetoka dergâhı postnişini 

bulundığına göre ikisinin nasıl bir sebeb-

le buluşdığı, yani Sadık’ın Rumili’ye nasıl 

geçdiği malum değildir. Sadık Abdal’ın 

kendi söyleyişine göre Seyyid Ali Saltan’ın 

vefakâr bir müridi oldığını tayin idebildiği-

miz gibi divanından çıkarılan şiirleriyle on 

altıncı asırda yaşadığını kuvvetlendirmiş 

oluyoruz. Sadık Abdal’ın elimize geçen bir 

iki nefesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

1190, 1190).

(858b)

SENEM BACI: Pir Sultan’ın kızıdır. 

Hızır Paşa tarafından Sivas’da babası (Pir 

Sultan)’ın idam idildiği sırada babasının 

idamı hakkında yazdığı ve söylediği nefesin 

kaydlı bulundığı sayfa numrosunu buraya 

kayd idiyoruz (501). (Pir Sultan Sayfa: 41).

SADAYÎ: On dokuzuncu asırda yetişmiş 

Bektaşî saz şairlerindendir. Saz şairlerinden 

Seyfî, Çınarî, Enverî ile Anadolu’da bir hay-

li dolaşmış oldığı merhum Enverî’nin beya-

nından anlaşılmakdadır. Hayatı hakkında 

fazla bir malumata sahib değiliz. Elimize 

geçen birkaç manzumesini buraya kayd idi-

yoruz (Sayfa: 750, 751, 751, 1074).

SABURÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî 

şairlerindendir. Hayatı hakkında bir malu-

mata sahib değiliz. Ancak elimize geçen bir 

manzumesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

980).

SALÂHÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî 

saz şairlerindendir. Çınarî ve rüfekasıyla bir 

hayli dolaşmış ve birçok muammalar asmış-

dır. Sesi güzel ve sazı da güzel çaldığı içün 

gitdikleri yerlerde rağbet görürlerdi. Elimi-

ze geçen bir manzumesini buraya kayd idi-

yoruz (Sayfa: 1048).

ZİYA BABA: Merhum Necmî Baba’nın 

oğlu olup 1305 tarihinde İstanbul’da doğ-

muşdur. Bektaşî şairlerinden olan Ziya Baba, 

1332 tarihinde Nafî Baba halifelerinden La-

tif Baba’dan nasib almış, babalık icazetini de 

Ali Cemalî Baba’dan almışdır. Kıymetli bir 

şair ve derviş olan Ziya Baba Erdoğru’nun 

elimize geçen birkaç şiirini buraya kayd idi-
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yoruz (Sayfa: 1512, 1514, 1516, 1516, 1521, 

1521, 1522, 1522, 1526, 1538, 1565).

(859a)

ZAFÎ BABA: On dokuzuncu asır Bektaşî 

şairlerindendir. Hayatı hakkında fazla bir 

malumata sahib değiliz. Ancak elimize ge-

çen bir manzumesini buraya kayd idiyoruz. 

(Sayfa: 751).

ZİYA PAŞA: Âteşîn ve meşhur şair 

Ziya Paşa’dır. İstibdad devrinde birçok yük-

sek vazifelerde bulunmuş, emsaline ender 

tesadüf idilir şairlerdendir. Sultan Hamîd’in 

zülmüne uğramış bir zatdır. Elimize geçen 

birkaç manzumesini buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 752, 752, 753, 753, 756, 1540, 1542, 

1547, 1549, 1550, 1551).

TÂHİR: On dokuzuncu saz ve halk şa-

irlerinden olup 1861’de Konya’da doğmuş, 

1926’da ölmüşdür. Yine 1813’de Niğde’nin 

Ortagöl nahiyesinde doğmuş “Tâhir” is-

minde bir şair mevcud olup Kayseri medre-

selerinde okuyarak icazet almış ve Tarsus’a 

giderken yolda hastalanarak 1880’de ölmüş-

dür. Her iki Tâhir’in hayatları hakkında 

fazla malumata sahib değiliz. Elimize geçen 

“Tâhir” mahlaslı bir iki manzumeyi buraya 

kayd idiyoruz (Sayfa: 1191, 1303, 1304, 1305). 

Bir müddet Mısır’da Gaygusuz dergâhında 

da bulunmuşdur ve Kalbî’nin bir gazelini de 

tahmis itmişdir.

TALİBÎ İRŞADÎ: Ahmed Talibî İrşâdî 

Baba, on dokuzuncu asrın ortalarında ye-

tişmiş bir Bektaşî şairi ve babasıdır. Bazen 

“Talibî İrşâdî”, Bazen de “İrşadî” mahlas-

larıyla şiirler söylemişdir. İntisabı Hulusî 

Baba’yadır. Bilahare Kasabalı Hakkı 

Mürebbî’den icazet alarak baba olmuşdur. 

1298 hicrîde vefat itmişdir. Elimize geçen 

birkaç şiirini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

650, 757, 757, 757, 1037, 1061).

(859b)

ZARİFÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî saz 

şairlerindendir. Seyfî, Çınarî ve diğer saz şa-

irleriyle Rumili’de ve Anadolu’da bir hayli 

dolaşmışdır. Hayatı hakkında fazla bir ma-

lumata sahib değiliz. Elimize geçen bir şiiri-

ni buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 1074, 1307).

ALİ NACİ BABA: Taşlıca posta ve telg-

raf müdiri merhum Kadri Beğ’in oğlıdır. 

Rûmî 1301 senesinde eski Kosova vilâyetinin 

Siniçe Sancağı’nda doğmuşdur. Kanunun 

tahmil itdiği mecburiyet üzerine “Baykal” 

soyadını almışdır. Babasının vefatı üzerine 

1310 senesinde validesi ve iki kardaşı ile 

İstanbul’a gelmiş ve 1313 senesinde Darüş-

şafaka mektebine girmişdir. Tahsilini orada 

ikmal iderek 1321 senesinde mezun olmuş 

ve posta telgraf idaresine intisab eylemişdir. 

Birinci Cihan Harbi’nin sonlarına doğru İs-

tanbul paket posta müdiri idi. Mütareke es-

nasında 1336 senesi Mayıs’ında Anadolu’ya 

firar itmişdir. O sene hükumet-i millîyece 

posta ve telgraf ve telefon muamelat-ı umu-

miye müfettişliğine tayin idilmişdir. Prog-

ramında Hacı Bektaş P.T.T merkezinin tef-

tişi de var idi. Oraya gitdiği zaman Hacı 

Bektaş-ı Velî dergâh-ı şerifinde misafir ol-

muşdur. Rehberliğini de aş evi babası Bafra-

lı Hacı Zeynel Baba yapmışdır. Ondan son-
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ra erkân-ı harbiye-i umumiye riyâseti sahra 

postaları umum müdirliğinde, harbi müte-

akib Bursa, Ankara yine Bursa, Adana ve 

Afyon Karahisar baş müdirliklerinde, posta, 

telgraf, telefon umum müdirliği memurîn 

ve posta dairesi müdirliklerinde bulunmuş 

ve altmış beş yaşını ikmal itmesine binaen 

Temmuz 1950 tarihinde Afyon Karahisar 

baş müdirliğinden emekliye ayrılmış, ha-

len Ankara’da Etlik’de ikamet itmekdedir. 

Babalık icazetini “Salih Niyazî Dede Baba” 

tarafından 1931 tarihinde kendisine tevcîh 

buyurılmışdır. Pederi de tarik-i nazenin 

mensublarından olup mürşid ve rehberinin 

hangi zevât oldığı malum değildir.

(860a)

Salih Niyazî Dede Baba’nın Arnavudlu-

ğa hareketi sıralarında Ankara’da mevcud 

babagân ve muhibbân huzurında onların 

şehadetiyle Ali Nacî Baba’nın Salih Niyazî 

Dede Baba Türkiye’de dede baba vekili ola-

rak bırakmışdır. Ankara’daki babagân ve 

muhibbân huzurında onların şehadetiyle 

bu vazifeyi ifa itdikden sonra Arnavudluğa 

hareket itmiş ve bir müddet sonra da Salih 

Niyazî Dede Baba Arnavudluk’da şehid 

idilmişdir.

Ali Nacî Baba, halûk, çok nazik, ‘âlim, 

fazıl ve kâmil bir mürşid olup âteşîn bir şa-

irdir. Gerek Ankara muhitinde ve gerekse 

kendini tanıyanlar üzerinde kendisine hür-

met telkin iden ve herkesçe pek çok sevilen 

bir mürşid-i kâmildir. Elimize geçen şiirleri-

ni buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 1338, 1382, 

1383, 1391, 1391, 1394, 1394, 1395, 1396, 1427, 

1432, 1448, 1448, 1467, 1469, 1471, 1474, 1479, 

1480, 1486, 1490, 1501, 1506, 1507, 1508, 1459, 

1509, 1511, 1523, 1525, 1516, 1522, 1476, 1505, 

1508, 1530).

AZBÎ BABA: On dokuzuncu asır saz 

ve Bektaşî şairlerindendir. Kütahya’da doğ-

muşdur. Asıl adı Mustafa’dır. Dergâh-ı âlî 

çavuşlarından idi. Hicrî 1149 tarihinde ve-

fat itmişdir. Üsküdar cihetinde Merdiven 

Köy’de Şah Kulu Sultan Bektaşî dergâhında 

medfundur. Azbî’nin matbu bir divanı var-

dır. “Müellif-i kitab Kadimî Baba” 1325 se-

nesinde derviş iken Kalkandelen Harabatî 

Dergâhı’nda Azbî divanını uzun uzadıya 

tetkik itmiş ve birçok eserlerini toplamışdır. 

Azbî divanının müteaddid yazma nüshala-

rına da tesadüf idilir.

(860b)

Azbî Baba, evvela Halvetîliğe, bilahare 

Bektaşîliğe intisab itmişdir. Azbî’nin şiirle-

rinde tasavvuf, Hurufîlik, Alevîlik akideleri 

terennüm idilmişdir. Azbî’nin şiirlerini aşa-

ğıya kayd idiyoruz (Sayfa: 196, 199, 200, 298, 

510, 764, 765, 765, 765, 766, 766, 766, 767, 768, 

768, 770, 770, 770, 770, 771, 771, 771, 772, 773, 

774, 775, 982, 982, 983, 983, 984, 1048, 1049, 

1424).

ARİF: On dokuzuncu asırda yaşadığı 

tahmin idilen Bektaşî şairlerindendir. Ali’ye, 

Ehl-i Beyt’e ve Ali evladlarına son derece 

bağlı bir Bektaşî olup nazik ve halûk bir zat 

oldığı anlaşılmakdadır. Hayatı hakkında 

fazla bir malumata malik değiliz. Elimize 

geçen bir iki manzumesini buraya kayd idi-

yoruz (196, 502, 1451).



262

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

AZMÎ BABA: On dokuzuncu asırda ye-

tişmiş Bektaşî şairlerindendir. Hayatı hak-

kında bir malumatımız yokdur. Ancak pek 

âteşîn bir şair oldığı elimizde mevcud bir 

manzumesinden anlaşılmaktadır. Elimiz-

de mevcud bir şiirini buraya kayd idiyoruz 

(508).

ASİLE BACI: Bektaşî tarikatına mensub 

oldığını bildiğimiz Asîle Bacı hakkında faz-

la malumata sahib değiliz. Elimize geçen bir 

nefesini buraya kayd idiyoruz (511).

UZLETÎ BABA: On sekizinci asırda 

yaşamış zamanının sayılı Bektaşî babala-

rındandır. Merdiven köyünde medfun olan 

Azbî Baba’dan icazet almış ve Merdiven kö-

yündeki Bektaşî dergâhında babalık itmiş-

dir. Tarih-i vefatı hicrî 1149 senesindedir. 

Elimize geçen bir nefesini buraya kayd idi-

yoruz (503). (B. Ş. Sayfa , 389).

(861a)

ATAYÎ: On yedinci asrın ilk nısfında 

yetişen değerli şairlerden olan Atayî, Malka-

ralı Nev’î’nin oğlıdır. Atayî, 991 Şevvalinde 

Tekirdağı’nın İnecik nahiyesinden doğmuş-

dur. Evvela, babası Şair Nev’î’den istifade 

itmiş sonra Âhîzade Abdülhalîm Efendi’nin 

derslerine devam iderek 1010 Safer’inde 

icazet almışdır. Müderrislik ve kadılıklarda 

bulunduktan sonra azl idildi. 1019 senesin-

de Baba Eski Kazası’na hâkim oldu. 1022 

Safer’inde Varna, daha sonra Ruscuk ka-

dılığına tayin idildi. 1027 senesinde Silistre 

kadısı, 1030’da Tekirdağı kadısı olup 1045 

tarihinde vefat itmiş, İstanbul’da Şeyh Vefa 

türbesi haziresinde babası yanına defn idil-

mişdir. Elimize geçen bir iki şiirini buraya 

kayd idiyoruz (Sayfa: 763, 764). (Tekirdağı 

Şairleri, Sayfa: 25).

İBRETÎ: On dokuzuncu asırda yetişen 

Bektaşî şairlerinden olan İbretî’nin hayatı 

hakkında bir malumata sahib değiliz. Elimi-

ze geçen bir mersiyesini buraya kayd idiyo-

ruz (Sayfa: 195).

URYASNÎ: Niğdelidir. Doğum tarihi 

ile hayatı hakkında bilgimiz yokdur. Az çok 

tahsil görmüşdü. Mesleği rençberlikdi. Hoş 

sohbet oldığından çok sevilirdi. Hususiye-

ti şiirle ilgili olanlarca konuşmasında idi. 

Tahminen yetmiş sene evvel vefat itmişdir. 

Bektaşî tarikatına mensub oldığı ve Elmalı 

dergâhına mensubiyetini şiirlerinde söyle-

mekdedir. Şiirlerini Bazen Uryanî, Bazen 

de “’Uryan Abdal mahlaslarıyla yazmışdır. 

Tasavvufî güzel sözler söylemişdir. Elimize 

geçen iki şiirini buraya kayd idiyoruz (Say-

fa: 501, 502, 1190).

(861b)

ACZÎ BABA: On dokuzuncu asır Bektaşî 

şairlerinden olan Aczî Baba’nın hayatı hak-

kında bir malumat elde idilememişdir. An-

cak elimize geçen birkaç manzumesini bura-

ya kayd idiyoruz (Sayfa: 503, 504, 759, 760, 

760, 760, 761).

AŞKÎ: On dokuzuncu asırda yetişmiş 

Bektaşî şairlerindendir. Enverî, Çınarî, Seyfî 

ve diğer rüfekasıyla Anadolu’da bir hayli 

gezmişlerdir. Hayatı hakkında fazla bir ma-

lumata sahib değiliz. Ancak pek ateşîn bir 

şair oldığı elimizde mevcud bir manzume-
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sinden anlaşılmaktadır. Elimize geçen bir 

manzumesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

763, 1400, 1400, 1403, 1410, 1419, 1419).

ALİ DEDE / ALİ OĞLU: On dokuzuncu 

asırda yetişmiş Bektaşî şairlerindendir. Kal-

kandelen Harabatî dergâhından yetişmiş o 

dergâhda bir hayli de hidmet itmişdir. Şiir-

lerinde Sersem Ali Baba’ya, dergâhın banisi 

olan Receb Paşa’ya hitaben müessir şiirleri 

ve nefesleri vardır. Eserlerinde Bazen Ali 

Dede, bazen de yalnız Ali mahlasını kullan-

mışdır. Elimize geçen birkaç manzumesini 

buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 504, 505, 505, 

505, 506, 507, 1191, 1192, 1192, 1192).

ALİ YILMAZ: Bu zat Elmalı’da Abdal 

Musa dergâhında yetişmiş bir Bektaşî şai-

ridir. Hayatı hakkında bir malumata malik 

değiliz. Elimize geçen bir manzumesini bu-

raya kayd idiyoruz (Sayfa: 508).

AVNÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî şair-

lerinden olan Avnî’nin hayatı ve tercüme-i 

hâline dair bir malumata sahib değiliz. Eli-

mize geçen bir manzumesini buraya kayd 

idiyoruz (Sayfa: 761).

(862a)

ÂKİF PAŞA: Kalkandelen Harâbâtî 

dergâhı banilerinden Receb Paşa ahfadın-

dandır. Edib ve şair olan bu zat Bektaşî’dir. 

Abdülhamîd-i Sanî ricâlinden olan Âkif 

Paşa’nın eş’arı pek çokdur. Ancak kayd it-

diğimiz şiirlerin bu zata aid oldığı hakkında 

kat’i bir kanaate sahib değiliz. Elimize geçen 

bir manzumeyi buraya kayd idiyoruz (Say-

fa: 762, 762, 762, 981).

AZİZOĞLU: On dokuzuncu asır-

da yetişmiş Bektaşî şairlerinden olan 

Azizoğlu’nun hayatı hakkında bir maluma-

ta sahib değiliz. Ancak eski bir mecmuadan 

elimize geçen bir şiirini buraya kayd ile ikti-

fa idiyoruz. (509).

ARŞÎ BABA: Aslen Yeni Pazarlı olan 

Arşî Baba’nın ismi Mahmud’dur. Evvel-

ce “Çâkî” mahlasını kullanırdı. Sonradan 

Arşî’ye tebdil idüp bu beyti söylemişdir:

Zi an-ı sebeb şod tahallüsem arşî,

Gulgul-i şiir men-ba’riş resîd

Arşî’nin hayatı hakkında fazla maluma-

tımız yokdur. 964 hicrî senesinde yaşamış-

dır. Sultan Süleyman’a vezir olan Mustafa 

Paşa’ya birtakım medhiyeler yazmışdır. 

Arşî’nin Fatih Kütübhanesi’nde bir divanı 

vardır. Elimize geçen birkaç manzumesini 

buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 510, 984, 1148, 

1191, 1347, 1348, 1348, 1401).

(862b)

İZZET: On dokuzuncu asırda yetişmiş 

Bektaşî şairlerindendir. Hayatı hakkında 

fazla bilgimiz yok ise de bu şair, Bektaşî ol-

duktan sonra Kerbelâ vakasını gözinin önü-

ne getirerek ömrinin sonuna kadar su namı-

na bir şey içmemişdir. İçdiği şeyler, ayran, 

limonata ve saire gibi şeylerdir. Kat’iyen su 

içmemişdir. Her ne kadar limonata ve saire 

de içilmiş olsa hiç bir zaman suyun yerini 

tutamayacağı içün bu zat Ehl-i Beyt uğru-

na ve cenab-ı şehid-i Kerbelâ yoluna bu 

fedakârlığı yapmışdır.
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758’inci sayfa deki bir şiirinde de bunu 

teyid itmişdir. Elimize geçen birkaç şiirini 

buraya derc idiyoruz (Sayfa: 758, 758, 759).

ABDÎ: On dokuzuncu asırda yetişmiş 

Bektaşî şairlerinden olan Abdî, Ehl-i beyte 

ve Ali’ye pek bağlı bir şair olup bunu eserin-

de de tebarüz itdirmişdir. Hayatı hakkında 

fazla malumata sahib değiliz. Elimize geçen 

bir şiirini buraya kayd idiyoruz. (Sayfa: 759, 

1403).

İŞRETÎ: On dokuzuncu asırda yetişmiş 

Bektaşî şairlerinden olan İşretî’nin hayatı 

hakkında bir malumata sahib değiliz. Eli-

mize geçen bir şiirini buraya kayd idiyoruz. 

(Sayfa: 862).

AYNÎ: Bektaşî şairlerinden olan Aynî, 

Fıtnat’ın yaşadığı devrde yaşamış hoş soh-

bet bir şair oldığı söylenmekdedir. Hayatı 

hakkında fazla bir malumata sahib değiliz. 

Ancak birkaç müstezadını ve Fıtnat’a nazîre 

olan bir müstezadını aşağıya derc idiyoruz 

(Sayfa: 1085, 1085, 1085).

(863a)

ALİ NUTKÎ BABA: Çamlıca’da kâ’in 

Bektaşî dergâhı postnişini merhum Nurî 

Baba’nın oğlu olup pederinin vefatı üzerine 

aynı tekkede baba olarak oturmuşdur. Hicrî 

1288’de İstanbul’da doğmuşdur. 1332 sene-

sinde vefat itmişdir. Elimize geçen bir şiirini 

buraya derc idiyoruz (Sayfa: 503).

GAYGUSUZ SULTAN: On beşinci 

asırda yaşamışdır. Alâiye beğlerinden bir 

zatın mahdumu olup “Kaygı” namıyla yâd 

olunurdu. Kaygı Beğ bir gün şikâr içün ma-

iyetine bir mikdar asker alarak dağa avlan-

mağa çıkar. Henüz on sekiz yaşlarında olan 

Kaygı Beğ, dağda hiç bir av bulamayup dö-

nerken önüne bir geyik çıkar. Geyiği takib 

iderek askerlerden ayrılır. Geyiğe bir ok 

atar. Ok geyiğe saplanır. Geyik okla beraber 

süratle kaçar, uzaklaşır. Kaygı Beğ de yara-

lı geyiği kovalar. Geyik Abdal Musa Sultan 

dergâhına vasıl olur. Dergâhdan içeri girer. 

Kaygı Beğ de atını sürerek geyiği takiben 

dergâha gelir. Süratle atını dergâh kapusun-

dan içeri sürmek ister. Dergâh kapusundaki 

dervişler, ne istediğini sorarlar. Kaygı Beğ de 

“Benim vurdığım avım, buraya girdi. Onu 

isterim!” deyince dervişler, dergâha geyik 

geldiğini söylerler. Dışarıdaki münakaşa-

yı işiden Abdal Musa Sultan keyfiyeti sual 

idince dervişler de “Bir genç geldi, içeriye 

vurdığı geyiği girdiğinden avını istiyor.” 

deyince Abdal Musa Sultan, Kaygı’yi içe-

ri da’vet ider. Ne istediğini sorunca Kaygı 

Beğ, “Dağda bir geyik gördüm. Gayet kıy-

metli bir okum vardı. Geyiğe okumu atdım, 

yaraladım. Üzerinde ok oldığı halde kaçdı. 

Bu dergâha girdiğini gördüm. Onu istiyo-

rum.” dimesi üzerine Abdal Musa Sultan 

“Okunı tanır mısın?” diye sual idince Kaygı 

de “Belî!” der. Bunun üzerine Abdal Musa 

Sultan, mübarek koltuğunu kaldırup “Okun 

bu mu idi?

(863b)

deyüp koltuğunun altında saplı duran 

oku çeküp çıkararak kendisine uzatınca 

Kaygı Beğ “Aman Yâ Sultan!” diyerek ayak-

larına kapanır. Halbuki Abdal Musa Sultan, 
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geyik suretinde Horasan’dan geliyormuş. 

Kaygı’ya hitaben “Oğlum, her ava tama 

itme, her geyiğe ok atma!” diye nesayihde 

bulunur. Kaygı Beğ, bu kerameti görünce o 

dakikada tarik-i dünya olup kisve-i dervişanı 

kabul ider, dergâhda kalır. Abdal Musa Sul-

tan da “Kaygı, şimdi kaygıdan kurtuldun, 

gaygusuz oldun!” dir. İsminin “Gaygusuz” 

olması bu suretle Abdal Musa Sultan’ın ne-

fesiyle olmuş olur. Pederi oğlının bu hâlini 

işidince asker cem idüp oğlunu almak içün 

müracaat ider. Bu hal Abdal Musa Sultan’a 

malum olup Kaygusuz’a keyfiyeti haber vi-

rir. Kaygusuz da pederinin defini teferruh 

ider. Pederi dergâha gelmezden evvel Abdal 

Musa Sultan’ın duasıyla askerleri perîşân 

olur ve avdete mecbur kalırlar. Dergâhda 

Gaygusuz Sultan ilm-i zahir, ilm-i batın öğ-

renüp çeşm-i batını açılub kendisinden bir-

çok kerametler zuhur eyler. Bir gün dergâha 

yağ ve bal lâzım olup celbi içün Abdal Musa 

Sultan’ın emriyle kırk dervişle Finike’de 

Kâfî Baba dergâhının mevkiinden hareketle 

Mısır’a giderler. Kâfî Baba’yı da ol mevkide 

bırakırlar. Mısır sultanının bir gözü bir illet-

den naşi ama olup Gaygusuz Sultan da der-

vişlere birer gözlerini kapamalarını söyler. 

Bu halde iken sultanın hadimlerinden biri 

haber virir. Sultan da huzurına celb ider. 

Sultan bunları bu halde görünce “Benim gö-

züm âmâ, sizin gözlerinize ne oldu?” diye 

sual ider. “Bunlar da âmâdır!” cevabını alır. 

“Ne olur derviş, bir dua itsen de cümlemi-

zin gözlerimiz açılsa!” diye Kaygusuz’a söy-

ler. Kaygusuz Sultan da cevaben “Dua biz-

den şifa Hak’dan!” dir. Orada bir dua idüp 

cümlesi “Âmin!” dirler. Keramet-i evliya ile 

dervişler gözlerini açarlar. Sultanın da gözü 
şifayâb olur, açılır.

(864a)

Bunun üzerine Sultan “Benden ne is-
tersin?” dir. Gaygusuz da cevaben elindeki 
keşkülü göstererek “Bu keşkülün dolusu 
yağ, bal isterim!” dir. Sultan da derviş “Sen 
deli misin? Bu ne kadar yağ, bal alır? Baş-
ka nesne dile!” dir. “Hayır başka nesne di-
lemezim.” dir. Keşkülünü açar, koydukları 
yağ, bal Kâfî Baba’nın oldığı mevkiden çı-
kar. Mısır’ın umum bal ve yağını koyarlar. 
Keşkül dolmaz. Nihayet bir dul kadının yüz 
dirhem bağı kalmış. Cebren evinden almış-
lar, getiriyorlarmış. Bu hal Gaygusuz Sultan 
ve Kâfî Baba’ya malum olup “kâfi” deyüb 
keşkül dolmuş. Dul kadının getirdiği yağı 
da geri virmişler. Kâfi Baba dergâhında hala 
balın ve yağın akdığı çeşmeden su akub 
yağ ve bal çeşmesi namıyla marufdur. Bu 
kerametin zuhurından sonra “İki arslan, 
bir postda oturmaz!” lafzıyla Abdal Musa 
Sultan’ın işaretiyle Kaygusuz Sultan Mısır’a 
gidüp orada birçok kerametler gösterir. 
Mısır’da Cebel-i Mukaddam’da küşad itdiği 
dergâhda birçok kerametler izhar itmişdir. 
Kendisi orada mağara içinde medfundur. 
Bektaşîlerin uluları arasında bulunan Kay-
gusuz Sultan’ı Mısırlılar “Mağaverî” namıy-
la yâd iderler. Gaygusuz Sultan’ın elimiz-
de mevcud şiirlerini buraya kayd idiyoruz 
(Sayfa: 511, 512, 512, 512, 513, 514, 514, 514, 
515, 515, 776, 777, 777, 985, 1193, 1420, 1591, 
1592, 1571, 1571, 1571, 1572, 1573, 1573, 1573, 
1574, 1574, 1574, 1575, 1575, 1576, 1576, 1576, 
1577, 1577, 1580, 1581, 1582).

(864b)



266

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

GAYBÎ: On altıncı asrın şairlerinden 

olup Melâmî tarikatına mensubdur. mu-

ahharen Eskişehr civarında Seyyid Battal 

Gazi dergâhında postnişin ve şeyh iken ve-

fat iden “Seyyid Şücaeddin Hazretleri” ta-

rafından irşad idilmiş ve Bektaşî tarikatına 

girmişdir. Tasavvufî mühim şiirleri vardır. 

Hece ve aruz vezniyle güzel şiirler yazarak 

büyük bir şöhret kazanmışdır. El yazısıyla 

yazılmış bir divanı vardır. Koska’da Ragıb 

Paşa Kütübhanesinde mevcuddur. Vefatı 

on altıncı asrın sonlarında vuku bulmuşdur. 

Büyük bir aziz olan Gaybî’nin elimize geçen 

manzumelerini buraya kayd idiyoruz (Say-

fa: 516, 516, 517, 517, 517, 517, 518, 780, 780, 

1105, 1194, 1194, 1307, 1308, 1308, 1308, 1308, 

1309, 1309, 1415, 1566, 1566, 1566, 1566, 1567, 

1567).

GARBÎ: On sekizinci asır Bektaşî şair-

lerindendir. İnkılâb müzesinde bir divanı 

bulunan bu şairin hayatı hakkında fazla bir 

malumata malik değiliz. Yaşadığı devri, ge-

çirdiği hayatı kısmen eserlerinden çıkarmak 

imkânlarını buluyoruz. Asıl adı Ahmed 

olan ve “Ali” isminde bir zatın oğlu bulu-

nan “Garbî” Bosna’da Yenipazar’da doğ-

muş uzun müddet Edirne’de oturmuşdur. 

Elimize geçen şiirlerini buraya kayd idiyo-

ruz (Sayfa: 1423).

(865a)

GaLİB: On dokuzuncu asır Bektaşî şair-

lerinden olan Galib’in hayatı hakkında bil-

gimiz yokdur. Ancak elimize geçen birkaç 

şiirini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 778, 778, 

778, 778, 779, 985).

GARİBÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî şa-

irlerinden olan Garibî’nin Âşık Enverî ile bir 

müddet Anadolu’da dolaşdığı Enverî’den 

naklen anlaşılan bu şairin hayatı hakkında 

fazla malumata sahib değiliz. Elimize geçen 

bir iki manzumesini buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 777, 1049, 1049).

GARİBÎ: Henüz şairliğe heveskar olan 

bu zat devlet memuru olup hiç bir tarike 

mensub değildir. Bektaşîliğe karşı derin bir 

aşk beslemekdedir. Memuriyet dolayısıy-

la şark vilâyetlerinde dolaşmakda olan bu 

zatın ismi Mustafa Sâdık’dır. Elimize geçen 

birkaç şiirini buraya kayd idiyoruz (1193, 

1193, 1194, 1194, 1194, 1213).

(865b)

FUZULÎ: Sultanü’ş-şu’arâ namıyla 

yâd olunan Fuzulî, Hille’de doğmuşdur. 

963 hicrîde Bağdad’da zuhur iden taun-

da vefat itmişdir. Bir müddet Bağdad’da, 

Necef’de Abdül-mümin Dede Bektaşî tek-

kesinde hidmet itmişdir. Fuzulî’nin asıl ismi 

Mehmed’dir. Fuzulî, mahlasının konulma-

sında şöyle bir rivayet vardır. Mehmed-

Fuzulî on dört yaşlarında iken gayet güzel, 

mahbub bir genc olup Bağdad’da bir kah-

vecinin yanında çıraklık itmekde imiş. Bir 

rivayete göre Ruhî-i Bağdadî olması mel-

huz bulunan bir şair Mehmed’in güzelliği-

ne hayran ve meftun oldığından kır kahvesi 

olan bu kahveye her gün gelir Mehmed’in 

elinden bir kahve içer gidermiş. Ruhî-i 

Bağdadî, kahveye geldiğinde herkes gibi bir 

iskemle alarak oturmaz, kahvenin yanında 

yerden yapma köy bağçelerinde oldığı gibi 
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bir fırun var imiş. Geldiğinde o fırunun üze-

rine oturur ve kahvesini orada içermiş. Kah-

ve müşterilerinden birkaç muzib Mehmed’i 

teşvik iderek Ruhî-i Bağdadî’nin geleceği 

saatden evvel fırunu yakarak üzerinde otu-

rulamayacak derecede kızdırmışlar. Tam bu 

sırada da Ruhî-i Bağdadî ber-mutad gelerek 

yine fırunun üzerine oturmuş ve fırunun 

bi’l-iltizam fazla yakıldığını hissitmiş ve an-

lamış. Bu hususa dair bir şey söylememiş. 

Mehmed kahveyi getirdiğinde Mehmed’e 

hitaben “Evlâd bu fırunu fuzuli olarak yak-

mışsınız! Sen benim kalbimde öyle ateş 

uyandırdın ki, o ateşin yanında bunun hiç 

bir hükmü ve tesiri olamaz.” diyerek kah-

vesini içdikden sonra gitmişdir. İşte bu 

“Fuzulî” sözü üzerine Mehmed’in mahlası 

Fuzulî olarak kaldığı rivayet idilmekdedir. 

Fuzulî’nin çok mükemmel bir matbu divanı 

oldığı gibi “Hadikadü’s-Süedâ” namındaki 

kitabı da kendisinin mühim eserlerinden bi-

ridir. Bu kitab bütün Bektaşî dergâhlarından 

her Muharrem’de, on gün okunur idi.

(866a)

Fuzulî’nin elimizde mevcud şiirlerin-

den bir kısmının Sayfa numroları aşağıda 

yazılıdır (Sayfa: 212, 213, 299, 300, 519, 519, 

519, 520, 784, 784, 784, 784, 785, 785, 785, 786, 

786, 786, 787, 787, 788, 788, 789, 789, 789, 790, 

790, 790, 791, 791, 791, 792, 792, 792, 793, 793, 

793, 794, 794, 794, 795, 795, 795, 796, 796, 796, 

797, 797, 797, 798, 798, 798, 798, 799, 799, 799, 

800, 800, 800, 800, 801, 802, 803, 803, 803, 803, 

804, 804, 804, 805, 805, 806, 806, 806, 806, 807, 

807, 808, 808, 808, 808, 809, 809, 809, 810, 810, 

811, 811, 811, 813, 813, 813, 814, 814, 814, 815, 

815, 815, 816, 816, 818, 819, 819, 820, 820, 821, 

986, 986, 986, 987, 987, 987, 988, 988, 988, 989, 

989, 990, 990, 990991, 991, 991, 992, 992, 992, 

993, 993, 993, 993, 994, 994, 995, 995, 995, 996, 

996, 996, 996, 997, 997, 997, 998, 1049, 1050, 

1050, 1050, 1332).

FEHMÎ BABA: On dokuzuncu asır 

Bektaşî saz şairlerindendir. Kırşehr’de doğ-

muşdur ve 1313 hicrî yılında vefat itmişdir. 

Kırşehr’de Hacı Bektaş dergâhında medfun-

dur. Bazen şiirlerinde “Fehmî Baba”, bazen 

de “Fehim” mahlaslarını kullanmışdır. Eli-

mize geçen birkaç şiirini buraya kayd idiyo-

ruz (302, 524, 783, 1311).

FAHRÎ: Türabî Dede Baba’nın derviş-

lerinden olup kuvvetli bir Bektaşî şairidir. 

Şiirlerinin ifadelerinden Rumilili oldığı an-

laşılan bu şairin hayatı hakkında fazla bir 

malumata sahib değiliz. Elimize geçen bir-

kaç şiirini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 521, 

522, 522, 782).

(866b)

FENNÎ BABA On dokuzuncu asırın son 

yarısında yetişen Bektaşî şairlerindendir. 

Mora Yenişehrlidir. Kendi evinde Bektaşî 

ayini icra ider, başka işle meşgul olmazdı. 

Vefatı 1306 hicrî senesindedir. Elimize geçen 

birkaç şiirini buraya derc idiyoruz (Sayfa: 

522, 527, 780, 780, 781, 781, 781, 985, 1332).

FERDÎ: Tekirdağlıdır. 1270 tarihinde 

Tekirdağı’nda doğmuşdur. Rüşdiye tahsilini 

ikmalden sonra Üsküdarlı Kazım Paşa’nın 

maiyetinde bulunmuş ve onun edebiyata 

olan vukufundan feyz alarak yetişmişdir. 
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Ferdî, esasen Kâzım Paşa’nın intisab itdiği 

Tekirdağlı Hacı Pir’in (Hâlis) torunu olup 

asıl ismi “Râsim” mahlası “Ferdî”dir. Ferdî, 

Erzurum’da tapu müdiri iken 1325 yılında 

vefat itmişdir. “Tekirdağlı Şairler, Sayfa, 

73). Elimize geçen birkaç şiirini buraya kayd 

idiyoruz (Sayfa: 520, 520, 521, 1074, 1196, 

1197).

FEDÂYÎ: On sekizinci asır sonunda ya-

şayan Bektaşî saz şairlerindendir. Hayatını 

seyahatle geçirmiş, bir aralık da Mısır’da 

Gaygusuz dergâhında bulunmuş olan bu 

zat hakkında fazla malumata sahib değiliz. 

Tasavvufî ve âşıkane birtakım şiirler yaz-

mışdır. Elimize geçen birkaç manzumesi-

ni buraya kayd idiyoruz (524, 1310, 1342, 

1424).

(867a)

FEYZÎ: “Muallim Feyzî” namıyla anılan 

bu zatın Bektaşî tarikatına mensub oldığı 

şiirlerinden ve İmam Hüseyin hakkındaki 

mersiyelerinden anlaşılmakdadır. Mersiye-

leri ender tesadüf idilen mersiyelerdendir. 

Ehl-i beyte ve İmam Hüseyin’e karşı derin 

bir bağlılığı vardır. Hayatı hakkında fazla 

bir malumat elde idemedik. Elimize geçen 

birkaç mersiyesini buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 202, 204, 205, 206, 208).

FETHÎ: “Deli Fethî” veya “Ahmed 

Fethî” namıyla anılan bu şair 1263 hicrî yı-

lında Tekirdağı’nda doğmuş ve 1320 tari-

hinde vefat itmişdir. Hayatı hakkında fazla 

malumatımız yokdur. Elimize geçen bir iki 

şiirini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 782, 

1521). (Tekirdağı Şairleri, Sayfa: 75).

FATIMA: 1266 tarihinde Tekirdağı’nda 

doğmuşdur. İbtidaî tahsili gördükden son-

ra ebeveyninin tasavvuf ve edebiyata olan 

vukuf ve Kemalâtından istifade iderek ye-

tişmişdir. Bilhassa Tekirdağı şairlerinden 

ve Kırklar Tekkesi şeyhi Hafız Emin Efendi 

ile olunarak bütün hayatını tetebbu ile ge-

çirmişdir. Rûhî’nin şeyh bulundığı “Kırklar 

Tekkesi”nde yiğirmi sene türbedarlık yap-

mışdır. 1329 yılında vefat itmişdir. Kırklar 

Tekkesi’nde Ruhî’nin yanına defn idilmiş-

dir. Elimize geçen bir iki şiirini buraya kayd 

idiyoruz (Sayfa: 782, 1325). (Tekirdağı Şair-

leri, Sayfa, 63).

(867b)

FERYADÎ: Halk arasında “Deli Der-

viş” adıyla anılan Feryadî, on dokuzuncu 

asrın Kızılbaş şairlerindendir. Kuvvetli bir 

şairdi ve Divriği’de otururdu. Muahharen 

Koçgiri’ye tâbi’ Zogallı’da arazi alarak ora-

da kaldı. Torunları elan orada oturmakda-

dır. Tahminen hicrî 1320 senesinde 80 ya-

şında iken Kangal Kazası’na tâbi Mamaş’da 

vefat itdi. Kabri oradadır. Elimize geçen bir 

iki şiirini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 1074, 

1197).

FUADÎ: Evvelen Şabanî tarikatına gir-

miş bilahare Bektaşî olmuşdur. On doku-

zuncu asırda yetişen Bektaşî şairlerinden 

olan bu zat hakkında fazla bir malumat elde 

idemedik. Elimize geçen bir mersiyesini bu-

raya kayd idiyoruz (212).

FARİĞÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî şa-

irlerinden olan bu zatın hayatı hakkında bir 

malumata sahib değiliz. Ancak elimize ge-
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çen bir şiirini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

523).

FAZLÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî şair-

lerinden olan Fazlî’nin hayatı hakkında bir 

malumata sahib değiliz. Ancak elimize ge-

çen bir şiirini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

782).

FAHİR: Üsküdar’da meşhur ve ma-

ruf Hâşimî Baba’nın hafîdidir. Halen 

Kadıköyü’nde Kızıl Toprak caddesinde 

ikamet itmekdedir. Elimize geçen birkaç şi-

irini buraya kayd idiyoruz. Şu kadar ki, bu 

şiirlerin kendisine aid olup olmadığı, mah-

laslarını değişdirmek suretiyle kendine mal 

itdiği rivayet olunmakdadır. Bî-taraf olarak 

bunları buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 1080, 

1300, 1300).

(868a)

FEVZÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî şair-

lerinden olan Fevzî’nin hayatı hakkında bir 

malumata sahib değiliz. Ancak elimize ge-

çen bir şiirini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

1086, 1417).

FAKİR-İ EDNA: On yedinci asrın ilk ya-

rısında yaşadığını tahmin itdiğimiz Bektaşî 

şairlerindendir. Hayatı hakkında bir malu-

mata sahib değiliz. Fakat her yazdığı nefe-

sin son mısraında Hatayî’den bahs itdiğine 

bakılırsa bu meşhur hükümdara mensub 

bir kızılbaş intisab oldığı meydana çıkar. 

Hatayî’ye yetişmediğini bununla beraber 

ona yetişenlerle de görüşdiğini de tahmin 

idebiliriz. On yedinci asır içinde yazılmış 

bazı mecmualarda manzumelerine rastala-

nan Fakir-i Edna’nın bazı nefeslerini bura-

ya kayd idiyoruz (Sayfa: 1195, 1195, 1196, 

1196).

KADİMÎ BABA: On sekizinci asırda 

Bektaşî şairlerinden olan Kadimî Baba’nın 

hayatı hakkında bir malumata sahib değiliz. 

Ancak bu Kadimî Baba’yı mecmua sahibi 

olan Kadimî ile karıştırmamak lâzımdır. Bu 

Kadimî, başka bir zatdır. Elimize geçen bir 

nefesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 826).

KASIM DEDE: On sekizinci asır Bektaşî 

şairlerindendir. Hayatı hakkında bir malu-

mata sahib değiliz. Fakat aynı asırda yazı-

lan bir kısım mecmualarda bu şairin bazı 

manzumelerine tesadüf olunmuşdur. Aynı 

zamanda Kesriye’de “Kasım Dede” ismin-

de bir Bektaşî azizi medfundur. Kendisi-

nin Türk fütuhat devrinde yaşamış oldığı 

tahmin idilmekdedir. Elimize geçen birkaç 

manzumesini buraya kayd idiyoruz (532, 

533). (B. Ş. Sayfa, 195).

(868b)

KADİMÎ BABA: Asıl ismi Ali Rıza 

olan Kadimî, bu mecmuayı vücuda geti-

rendir. Bu mecmua tam elli senede vücu-

da gelmişdir. Kadimî, hicrî 1297 tarihinde 

Malkara’da doğmuştur. İbtidaî ve rüşdi 

tahsilini Malkara’da görmüş ve bir müddet 

Malkara’da Müderris Hafız Emin Efendi’den 

de tahsil gördükden sonra İstanbul’a gelmiş 

ve İstanbul’da da idadi tahsili görmüştür. 

1324 hicrî Muharremü’l-Haram’ın 23’üncü 

gicesi Karaağaç Dergâhı postnişini Hüseyin 

Zeki Baba’dan nasib almış, yani iki sene ka-

dar Karaağaç Dergâhı’nda dört-beş ay kadar 
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da Kalkaldelen Harâbâtî dergâhında derviş 

olarak hidmet itmiş, müteakiben İstanbul’a 

gelerek polis mesleğine girmiş, sırasıyla terfi 

iderek polis müdirliğine kadar çıkmıştır. Ba-

bası, büyük babası, akrabası hep Bektaşî olan 

Kadimî 1340 senesinde polisden ayrılarak 

inhisara geçmiş ve nihayet Bursa inhisarlar 

satış amirliğinden emekli olmuşdur. Kendi-

sinin birçok eseri bu divanda mecmuada ya-

zılıdır. Mürşidi merhum Hüseyin Zeki Baba 

ile kardaş çocuklarının çocuklarıdır. Rehbe-

ri de Hüseyin Zeki Baba’nın ka’im-pederi 

merhum Hasan Baba’dır. Babalık icazeti Ali 

Nacî Baba’dandır. Kadimî Baba, Burusa’da 

Çelik Palas karşısında 18 numrolu evde ika-

met itmekdedir. Eserlerinin kaydlı bulun-

dığı sayfa numrolarını aşağıya yazıyoruz 

(Sayfa: 216, 217, 217, 219, 220, 221, 221, 221, 

222, 223, 223, 287, 288, 550, 551, 551, 551, 552, 

552, 552, 553, 553, 554, 554, 555, 555, 555, 555, 

827, 827, 828, 828, 828, 828, 829, 829, 829, 829, 

830, 830, 830, 830, 831, 831, 831, 831, 832, 832, 

832, 832, 833, 833, 833, 833, 834, 834, 834, 834, 

835, 835, 835, 835, 836, 836, 836, 836, 837, 837, 

837, 837, 838, 838, 838, 839, 839, 839, 840, 840, 

840, 841, 841, 841, 841, 842, 842, 842, 842, 999, 

999, 1000, 1000, 1001, 1001, 1002, 1002, 1003, 

1003, 1003, 1004, 1004, 1004, 1004, 1005, 1005, 

1005, 1006, 1006, 1006, 1006, 1007, 1007, 1007, 

1007, 1008, 1008, 1008, 1035, 1149, 1150, 1150, 

1152, 1152, 1160, 1161, 

(869a)

1197, 1198, 1213, 1311, 1312, 1312, 1312, 

1313, 1313, 1313, 1080, 1155, 1155, 1334, 1334, 

1334, 1335, 1337, 1337, 1337, 1343, 1349, 1349, 

1349, 1375, 1375, 1372, 1390, 1395, 1395, 1395, 

1396, 1396, 1398, 1398, 1398, 1428, 1428, 1444, 

1449, 1456, 1456, 1456, 1457, 1457, 1457, 1457, 

1458, 1458, 1458, 1459, 1459, 1460, 1460, 1461, 

1461, 1461, 1461, 1462, 1462, 1462, 1462, 1463, 

1463, 1463, 1464, 1464, 1464, 1465, 1465, 1465, 

1465, 1466, 1466, 1466, 1467, 1467, 1470, 1470, 

1470, 1471, 1471, 1472, 1472, 1472, 1473, 1473, 

1474, 1474, 1475, 1475, 1475, 1475, 1476, 1477, 

1477, 1478, 1478, 1478, 1478, 1479, 1482, 1488, 

1489, 1489, 1490, 1490, 1491, 1491, 1491, 1492, 

1492, 1492, 1493, 1493, 1493, 1494, 1494, 1494, 

1495, 1495, 1495, 1496, 1496, 1496, 1497, 1497, 

1497, 1497, 1498, 1498, 1498, 1499, 1499, 1499, 

1500, 1500, 1500, 1501, 1502, 1502, 1503, 1503, 

1504, 1505, 1506, 1527, 1527, 1528, 1529, 1529, 

1529, 1530, 1530, 1530, 1531, 1531, 1531, 1532, 

1539, 1563, 1563, 1583, 1583, 1585, 1585, 1586, 

1586, 1586, 1586, 1587, 1587, 1790 ilâ 1793, 

1794, ilâ 1815, 1816, 1816, 1818, 1818, 1819, 

1819, 1819, 1820, 1820, 1821, 1821, 1821, 

1822, 1822, 1822, 1823, 1823, 1831, 1831, 1831, 

1832, 1833, 1833, 1833, 1834, 1834, 1834, 1835, 

1835, 1835, 1836, 1836, 1836, 1837, 1837, 1837, 

1837).

KAZAK ABDAL: On yedinci asır Bektaşî 

şairlerindendir. Hayatı hakkında fazla ma-

lumata sahib değiliz. Fakat on yedinci asrın 

sonlarında yazılan bazı mecmualarda Balım 

Sultan hakkındaki medhiyesine tesadüf idi-

liyor. Diğer şiirlerini ise muahhar zamanlar-

da vücuda getirilmiş mecmualarda göriyo-

ruz. Romanya Türklerinden oldığı rivayet 

idilen ve muhayyel bir resmine tesadüf olu-

nan bu meşhur Bektaşînin manzumeleri bir 

hayli şöhret kazanmışdır. Üsküdar’da Selim 

Ağa Kütübhanesi’nde 40 numrolu mecmua-
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da Kazak Ahmed Baba namına kayd idilen 

bir nefes vardır. “Kazak Abdal” mahlasıyla 

tanınmış olan ihtimâl ki, bu şairdir. Elimize 

geçen birkaç manzumesini buraya kayd idi-

yoruz (Sayfa: 528, 529, 1075, 1075).

KALBÎ: On sekizinci asır Bektaşî şa-

irlerindendir. Kendisi Abdal Musa Sul-

tan Dergâhı’na mensub oldığı ve bir ara-

lık da Mısır’a giderek Gaygusuz Sultan 

Dergâhı’nda oturdığı manzumelerinden 

anlaşılmakdadır. Elimize geçen birkaç man-

zumesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 998, 

1152, 1198, 1199, 1199, 1199, 1199, 1213, 1315, 

1423, 1423, 1423).

(869b)

KALENDER ABDAL: Abdallardandır. 

On altıncı asırda yaşamışdır. Hayatı hak-

kında bir malumata sahib değiliz. Şiirlerin-

de “Kalender”, “Kalender Abdal”, mahlas-

lı şiirlere tesadüf idilir. O asırda yetişmiş 

meçhul bir “Kalender Abdal’a daha tesadüf 

idilmediğinden başka bir “Kalender” dü-

şünilemez. Kalender Abdal, Bektaşî olup 

Hurufîlik tesirleri de şiirlerinde görülür. Eli-

mize geçen şiirlerinin yazılı bulundığı sayfa 

numrolarını buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

529, 530, 823).

KUL HİMMET: On altıncı asır tarikat 

şairlerindendir. Şimdilik kaynaklar hayatı 

hakkında fazla malumat virmemekdedir. 

Şiirlerinde Kızılbaşlığı terennüm iderse de 

manzumeleri daha ziyade Bektaşî cönklerin-

de görülür ve Alevî erkânından bahs ider. 

Yegâne nüshası Profesör Köprilizade Fuad 

Beğ’de mevcud olan “Menakıbü’l-Esrâr 

Behcetü’l-Âhrâr” adlı eserde bazı kızılbaş 

şairlerinin şiirleri arasında Kul Himmet’in 

de birkaç manzumesi derc idilmişdir. Fuad 

Beğ, eserin on yedinci asırda istinsâh idildiği 

tahmin idiyorlar. Kul Himmet’in Pir Sultan 

ile muasır oldığını ve onun mürşidi bulun-

dığı, “Pir Sultan” adlı eserde zikr idilmiş-

dir. Kul Himmet’e aid manzumeleri buraya 

kayd idiyoruz (Sayfa: 537, 538, 539, 540, 540, 

541, 541, 542, 542, 543, 544, 544, 545, 546, 546, 

547, 548, 548, 549, 549, 550, 550, 1109, 1197).

KUL PERVÂNE: On sekizinci asır 

Bektaşî şairlerinden olan Kul Pervane’nin 

hayatı hakkında bir malumata sahib değiliz. 

Yalnız elimize geçen bir şiirini buraya kayd 

idiyoruz (Sayfa: 1414).

(870a)

KUL MEHMED: Üveys Paşazade Meh-

med Paşa’nın Kul Mehmed mahlasını kul-

landığını ve Aydın taraflarında oturdığı 

bir mecmuada görülmüşdür. Bu Mehmed 

Paşa’yı, kim oldığını, ne zaman yaşadığını, 

müverrih Na’îmâ Anadolu’da Celâlîlerden 

bahs itdiği sırada zikr idiyor. Virdiği iza-

hata göre Üveys Paşazade Mehmed Paşa 

“Aydın” mahlaslı imiş. Hazineye aid şey-

leri muhafaza itmek içün bir kala yapmış 

vefatında Yusuf Paşa kaladaki emvali gasb 

itmiş, isyan iderek Celâlî olmuş, Mehmed 

Paşa 1014’de vezaret rütbesini ihrâz ve bir 

müddet sonra vefat itmişdir. Üveys Paşa-

zade Mehmed Paşa, hakkında kâfi derece-

de malumata sahib değiliz. Herhalde 1014 

senesinde Aydın güzergâhını celâlî muha-

rebesinde öldiği anlaşılan Mehmed Paşa 
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(Kul Mehmed) eserlerinin tab’ı, güzelliği ve 
yüksek sınıfdan yetişdiği halde saz şairleri 
silsilesine katılmakdan ihtiraz itmemesi iti-
barıyla on altıncı asır saz şairleri arasında 
unutulmayacak bir simadır. Elimize geçen 
iki şiirini buraya derc idiyoruz (Sayfa: 527, 
1201).

KUL DERVİŞ: On yedinci asır Kızıl-
başlarından oldığını kuvvetle tahmin itdi-
ğimiz bir saz şairidir. Bursa’da Orhan Gazi 
Kütübhanesi’ndeki eski bir mecmua ile di-
ğer bir mecmuada bazı koşma ve nefeslerine 
tesadüf idilen bu âşıkın elimize geçen bir şii-
rini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 1198).

KUL YUSUF: Sivas’ın Hafik Kazası’nda, 
Mamaoğlu nahiyesine bağlı Kul Yusuf kö-
yündendir. On yedinci asır Kızılbaş şairle-
rinden Pir Sultan Abdal bir manzumesinde 
Kul Yusuf isminde bir azizden bahs itmek-
dedir. Hayatı hakkında bir malumata malik 
değiliz. Elimize geçen bir şiirini buraya kayd 
idiyoruz (527). (B. Ş. Sayfa: 241).

(870b)

KUL HÜSEYİN: On yedinci asrın ilk 
yarısında yetişdiği tahmin olunan Kızılbaş 
şairlerindendir. Aynı asır içinde yazılmağa 
başlayan mecmualarda şiirlerine tesadüf 
idilmesi de bunu gösterir. Bir manzumesin-
de:

Kaddim hilâl oldu, Pirlik irişdi,

Kâmetim büküldü, tebdilim şaşdı.

Başda vardı, yetmiş ile görüşdü,

Dayanub durmağa hâlim kalmadı.

didiğine göre yetmiş yaşını geçgin bir 

ihtiyarken ölmüşdür. Bazı mecmualarda 

Kul Hüseyin’in Kul Himmet’den nasib aldı-

ğı ve onun müridi oldığı yazılı ise de elimi-

ze geçen nefeslerinden birinde “Mürşid isen 

müşkilimi halleyle.” diye başlayan bir nefe-

sin mevcudiyetine göre Kul Himmet’in mü-

ridi olmadığı anlaşılıyor. Zira Bektaşîlikde 

herhangi bir müridin mürşidinden bir sual 

sormağa yol usulünce hakkı yokdur ve so-

ramaz. Bu itibarla Kul Hüseyin’in, Kul Him-

met mürşidi olmadığına hükm idilebilir. Kul 

Hüseyin’e aid olup “Mürşid isen” sualine 

Kul Himmet de ayrı bir cevab virmişdir. Kul 

Hüseyin’e aid olup da elimize geçen eserle-

rini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 533, 534, 

535, 535, 536, 536, 1213).

KUL BAYRAM: On sekizinci asırda ye-

tişen Bektaşî şairlerindendir. Yeniçeri ocak-

lısı olan Kul Bayram’ın hayatı hakkında 

etraflı bir malumata sahib değiliz. Elimize 

geçen bir şiirini buraya kayd idiyoruz (Say-

fa: 525).

KABZÎ: On dokuzuncu asrın ortaların-

da yetişmiş Bektaşî şairlerindendir. Âteşîn 

bir şair olup gerek mersiyesinde ve gerek 

diğer manzumesinde Ehl-i Beyte karşı derin 

bir sevgi ve muhabbet eseri göstermişdir. 

Hayatı hakkında fazla malumatımız yok-

dur. Elimize geçen iki manzumesini buraya 

kayd idiyoruz (Sayfa: 215, 821).

(871a)

KARA HAMZA: On sekizinci asırda 

yetişen Bektaşî şairlerinden olan Kara Ham-
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za Cezayirlidir. Hayatı hakkında fazla bir 

malumata sahib değiliz. Ancak elimize ge-

çen bir manzumesini buraya derc idiyoruz 

(524).

KARARSIZ VELİ: On yedinci asır-

da yaşadığını kuvvetle tahmin itdiğimiz 

Bektaşî şairlerindendir. Bir manzumesini 

Paris Millî Kütübhanesi yazmaları arasın-

daki bir mecmuadan Ahmed Kudsi Tecer 

istinsah itmişdir. Hayatı hakkında bir malu-

mata sahib değiliz. 526 Sayfa deki şiir Kudsî 

Beğ’in tesadüf itdiği şiirlerindendir (526). 

(B. Ş. Sayfa: 194).

KUL YETİM: Kul Yetim, şiirlerinde 

bazen de “Yetimî” mahlasını kullanmış-

dır. Bektaşî tarikatına mensub olan Kul 

Yetim’e aid olan 526’ıncı Sayfa de yazılı 

olan nefes Darülfünûn Lisaniyat müder-

ris muavini Caferoğlu Ahmed Beğ, Viyana 

Kütübhanesi’nde 2006 numroda mukay-

yed bir mecmuadan istinsah itmişdir. Kul 

Yetim’e aid şiirleri buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 526, 938). (B. Ş. Sayfa: 241).

KUL ŞÜKRÎ: On sekizinci asırda ya-

şamış Bektaşî şairlerindendir. Elmalı 

dergâhına mensub oldığı şiirlerinden ve Ab-

dal Musa’ya karşı olan bağlılığından anla-

şılmakdadır. Hayatı hakkında malumatımız 

yokdur. Elimize geçen bir iki şiirini buraya 

kayd idiyoruz (Sayfa: 495, 530, 1074, 1075, 

1201, 1202).

(871b)

KADRÎ / KADÎRÎ: On dokuzuncu 

asır Bektaşî şairlerindendir. “Kadrî” veya 

“Kadîrî” mahlaslarıyla şiirler söylemişdir. 

Kendisi aslen Çankırılıdır. Medrese tahsili 

vardır. Arzuhalcilik iderdi. Mizahî kabili-

yeti fevkalâde olan Kadirî, 1312 hicrî sene-

sinde vefat itmişdir. Elimize geçen birkaç şi-

irini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 532, 532, 

826, 826).

KARARÎ: On dokuzuncu asırda yetişen 

Bektaşî şairlerinden olan Kararî”nin hayatı 

hakkında bir malumata sahib değiliz. Elimi-

ze geçen bir mersiyesini buraya kayd idiyo-

ruz. (Sayfa: 214).

KUL MUSTAFA: On yedinci asırda ya-

şamış Bektaşî şairlerindendir. Hayatı hak-

kında bir malumata sahib değiliz. Bu zatın 

meşhur saz şairi Kayıkcı Mustafa’dan başka 

bir şahsiyet olmadığı gibi onun birçok şiirle-

rinde Hacı Bektaş-ı Velî’den hürmetle bahs 

itdiği görülmekdedir. “Kul Mustafa” ve Ka-

yıkcı Mustafa” namıyla tanınan bu şair hicrî 

1018 senesinden evvel şiir söylemeğe başla-

mış, İran seferine iştirak itmiş, 1056 senesin-

de vefat itmişdir. Şam ve Haleb’e gitdiği ve 

Adana taraflarında bulundığı anlaşılmak-

dadır. “Kul” kelimesinin ekseriyetle yeniçe-

riler arasında kullanılmakda oldığı cihetle 

“Kul Mustafa” ve Kayıkcı Mustafa”nın da 

yeniçeri şairlerinden oldığı anlaşılır. Kul 

Mustafa’nın elimize geçen birkaç şiirini 

buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 531, 531, 531, 

1075, 1200, 1200, 1200, 1524).

KISMÎ BABA: On yedinci asırdan itiba-

ren yazılmağa başlayan birtakım mecmua-

larda Kısmî’nin mahdud bazı şiirlerine tesa-

düf idilen Bektaşî şairidir. Bu zat hakkında 
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fazla bir malumata sahib değiliz. Elimize 

geçen birkaç şiirini buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 823, 823, 825, 1314).

(872a)

GÜl BABA: İmam Hüseyin neslinden 

kutbü’l-arifîn Veliyüddin Gazi, Horasan’ın 

Samira şehrine gitmiş, İmam Muham-

med Nafî mahumu “Musa” neslinden 

Abdülvâhid Çelebi’nin kızı “Gelincik Ana 

Sultan” dimekle maruf Fâtımatü’z-Zehrâ 

ile tezevvüc idüp 901 hicrî tarihinde Seyyid 

Cafer, 904 tarihinde Seyyid Veliyüddîn Gazi 

iki oğlu “Gül ve Sünbül” dedelerle birlikde 

Macaristan’ın Budin şehrinin üçüncü defa 

olarak düşmândan tahlisine iştirak itmiş-

lerdir. Mumaileyh Gül Dede’nin Budin şeh-

rinde şehiden vefatı üzerine Kanunî Sultan 

Süleyman, ordusu ile cemaat ve Ebussuud 

Efendi İmametiyle namazı eda kılınmış ve 

Budîn topraklarına defn idilmişdir. Orada 

“Gül Baba-yı ‘Âl-i abâ” diye meşhurdur. 

Gül Baba’nın birkaç yerde türbesi vardır. 

Budîn’den başka Ma’l-kara’da da bir türbesi 

mevcud olup bu zat Bektaşîlerce büyük bir 

azîz olarak tanınmakdadır. Elimize geçen 

bir nefesini aşağıya derc idiyoruz (847).

KÂZIM PAŞA: On dokuzuncu asırda 

yaşamış olan Kâzım Paşa Üsküdarlıdır. Mat-

bu divanı Fatih Millet Kütübhanesi’ndedir. 

Bektaşî tarikatına mensub olan Kâzım Paşa, 

şehid-i Kerbelâ cenab-ı İmam Hüseyin efen-

dimiz içün o kadar ateşli mersiyeler yazmış-

dır ki, adeta bir divan dolduracak kadar çok 

ve müessir mersiyeler yazmışdır. Âteşîn bir 

şair olan Kâzım Paşa’nın ne yazık ki, hayatı 

hakkında bir malumat elde idemedik. Eli-

mize geçen birkaç mersiyesini buraya kayd 

idiyoruz (Sayfa: 224, 225, 227, 229, 231, 231, 

235, 238, 240, 241, 246, 250, 255, 256, 257, 257, 

259, 262).

(872b)

KENZÎ: On dokuzuncu asırda yaşayan 

Bektaşî saz şairlerindendir. Kıbrıs’da doğ-

muşdur. Hayatı hakkında fazla malumata 

sahib değiliz. Bazı mecmualardaki kaydlar-

dan vücuda getirdiği şiirlerden anlıyoruz ki, 

uzun zamanlar Antalya’da bulunmuşdur. 

Bir aralık Dimetoka’ya gittiğini de yine bir 

manzumesinden anlamakdayız. 1233 hicrî 

tarihinde yazdığı bir destanla 1254’de yaz-

dığı bir nefes de elimizdedir. Devrinin ta-

nınmış bir saz şairi oldığı muhakkak olan 

Kenzî’nin üç manzumesini buraya kayd idi-

yoruz (Sayfa: 1205, 1205, 1335).

KEMTERÎ: On dokuzuncu asırda ye-

tişen meşhur Bektaşî şairlerindendir. Asıl 

adı Raşid Alidir. Çamlıca Bektaşî dergâhı 

postnişini Nurî Baba’nın mensublarından-

dır. Muzika-i Hümayun’dan mütekaid iken 

1314 hicrî senesinde vefat itmiş, Çamlıca’da 

Selâmî Ali Efendi civarında medfundur. 

Kemterî’nin yazma bir divanı vardır. 122 

büyük sayfa den ibaret bulunan bu eser-

de şairin 2100 beyti kaydlıdır. Muallim 

Naci’nin iki gazelini tahmis iden Kemterî 

on dokuzuncu asırın son nısfında Alevîlik 

neşesini terennüm iden Bektaşîler arasında 

mümtaz bir mevki sahibidir. İmam Hüseyin 

hakkında müteaddid mersiyeler yazmışdır. 

Elimize geçen manzumelerini buraya kayd 
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idiyoruz (Sayfa: 303, 556, 557, 845, 845, 846, 

846, 847, 1009, 1153, 1315, 1316, 1317, 1317, 

1318, 1318, 1318, 1319, 1335).

GEDA MÛSLU: Hicrî 1018’de yaşamış-

dır. Cezayirlidir. Cezayir ocağına mensub-

du. Evini, zabt eyleyen bir İspanyol gemisi 

içün söylediği bir şiiriyle daha birkaç ese-

rinden tanıyoruz. Geda Muslu, bir halk şairi 

olmakla beraber tarikat ehli olup Ali’ye bağ-

lıdır. Geda Muslu, çok güzel çöğür çalardı.

(873a)

Evliya Çelebi Seyahatnamesinin beşin-

ci cildinde Dördüncü Mehmed devri çöğür 

şairlerinden Atakî’nin garib bir sergüzeşti-

ni anlatırken bilmünâsebe birtakım saz şa-

irlerinin ismlerini zikr idiyor. Şöyle diyor: 

“Amma acib çöğür çalardı. (Köroğlu, Kuloğ-

lu Kartaloğlu, Kayıkcı Mustafa, Kul Musta-

fa, Gedik Süleyman, Kayıkcılar Mustafası, 

Geda Mûslû Türabî, Gedayî, Kâtibî ve sair-

leri.” İşte Evliya Çelebi’nin zikr itdiği Geda 

Muslu çok kuvvetle muhtemeldir ki, bizim 

nefeslerini neşr ideceğimiz Geda Muslu’dan 

başka bir adam değildir. Mükrimin Halil 

Beğ, Bibliyotek Nasyonal’de Karacaoğlan’la 

Geda Muslu’nun bazı manzumelerine te-

sadüf itmişlerdir. Ahmed Kudsi Beğ, Halk 

Bilgisi Mecmuasının birinci nüshasında neşr 

itdikleri Cezayir Halk Şairleri’nin Şiirleri 

unvanıyla neşr itdikleri bir makalede Geda 

Mûslu’nun bir iki şiirini yazmışlardır. Bu 

şiirleri bizde buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

557, 558, 1076, 1343).

GENC ABDAL: Sultan Mecid zamanın-

da sarayda divan kâtibi iken vazifesini terk 

iderek genç yaşında dervişliği memuriyete 

tercih iderek Anadolu’ya geçmişdir. Bu za-

tın Anadolu’ya geçişi şöyle olmuşdur:

Sadrazam Yusuf Kâmil Paşa’nın zevcesi 

Zeyneb Hânım - Şehzadebaşı’nda sonradan 

Darülfünun olan bilahare yanan Zeyneb 

Hanım Konağı’nın sahibesi - ikrarbend ol-

mak içün Seyyid Sultan Gazi Tekkesi post-

nişini ve Sultan Şücaeddiîn Dergâhı şeyhi 

Pir Mehmed Dede ile Şücaeddin Dede’yi 

İstanbul’a davet itmiş, dedeleri misafir 

olarak konağında aylarca alıkoymuşdur. 

Anadolu’nun en maruf postnişinleri olan bu 

mümtaz şahsiyetleri görmek emel ve arzusu 

ile İstanbul’un heman bütün Bektaşîleri gü-

ruh güruh ziyaretlerine gelmişler, bu vesile 

ile Zeyneb Hanım’ın konağında müteaddid 

Bektaşî ayinleri açmışlardır.

(873b)

Bu arada konağın belli başlı müdavim-

lerinden bir Bektaşî, ahbabı bulundığı bir 

divan kâtibini de Zeyneb Hanım konağına 

getirir, dedelerle görişdirir. Bu azîz misafi-

rin sohbet ve muhabbetlerinden pek ziyade 

mahzuz ve mütelezziz olan divan kâtibi, 

ziyaretlerini sıklaşdırır. Heman her gün 

yanlarına gidüp gelmeğe başlar. Dedeler-

le görişe görişe o kadar ateşamiz, o kadar 

tahammül-fersa bir hale gelir ki, artık divan 

kâtibliği gözünde kalmaz. Dedelere kendi-

sini de mahrum bırakmamalarını rica ider, 

yalvarır. Dedeler de İstanbul Bektaşîlerinin 

kefaletiyle bu genci aralarına kabul ve Zey-
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neb Hanım Konağı’nda kendisine nasib vi-

rirler. Bu suretin divan kâtibi “Genc Abdal” 

ve “Gencî” mahlasını alır ve bu suretle şiir-

ler yazmağa başlar. Elimize geçen şiirlerini 

buraya kayd idiyoruz. (Sayfa: 558, 559, 559, 

559, 560, 560, 561, 561, 562, 562, 562, 563, 563, 

564, 564, 565, 565, 566, 566, 566, 567, 567, 568, 

568, 847, 848, 848, 848, 849, 849, 849, 849, 1009, 

1010, 1051, 1319, 1205, 1206). (Bektaşîliğin İç 

Yüzü, Sayfa: 8-11).

GÜLSÜM BACI: Tırhalalıdır. Eşraf-

dan bir aileye mensubdur. Çamlıca Bektaşî 

dergâhı postnişini Nurî Baba’nın dervişidir. 

75 yaşlarında iken 1928 senesinde vefat it-

mişdir. Elimize geçen şiirini buraya kayd 

idiyoruz (Sayfa: 1010). (B. Ş. Sayfa: 127).

KERİM DEDE): On dokuzuncu asır 

Bektaşî şairlerinden olan Kerimî-Kerîm 

Dede’nin hayatı hakkında bir malumata sa-

hib değiliz. Elimize geçen bir şiirini buraya 

kayd idiyoruz (Sayfa: 302, 556).

(874a)

KÖÇEK ABDAL: On dokuzuncu asır 

iptidalarında yaşamış olan Bektaşî şairle-

rinden olan Köçek Abdal’ın hayatı hakkın-

da bir malumata sahib değiliz. Elimize ge-

çen bir manzumesini buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 1077).

KEMAL: On dokuzuncu asır Bektaşî 

saz şairlerindendir. Hayatı hakkında bir 

malumata sahib değiliz. Ancak şu kadar var 

ki, Çınarî, Hüsnî, Enverî ile Anadolu’da bir 

hayli dolaşmışdır. Elimize geçen bir manzu-

mesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 556).

GEDAÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî saz 

şairlerinden olan Gedaî, âşıklar arasında çok 

sevilmiş bir saz şairi olup hayatı hakkında 

fazla bir malumata sahib değiliz. Elimize 

geçen birkaç manzumesini buraya kayd idi-

yoruz (Sayfa: 223, 843, 844, 1076, 1076, 1076, 

1076, 1076, 1111, 1112, 1354, 1425, 1519).

KÂMÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî şa-

irlerinden olan Kâmî’nin hayatı hakkında 

bir bilgimiz yokdur. Elimize geçen bir şiirini 

buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 844).

KÂMİL: On dokuzuncu asır Bektaşî şa-

irlerinden olan bu zatın hayatı hakkında bir 

malumat elde idilememişdir. Elimize geçen 

birkaç şiirini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

843, 843, 1086, 1086).

(874b)

LOKMANÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî 

şairlerinden olan Lokmanî, Perişân Baba’nın 

dervişlerindendir. Bu zat hakkında fazla ma-

lumat elde idilememişdir. Elimize geçen bir 

manzumesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

569).

LEYLÂ: Matbu bir divanı olan Leylâ, 

şairleri arasında mühim bir mevki’ ihraz 

itmişdir. Sultan Mecîd zamanında yaşamış 

olan bu şairenin hayatı hakkında fazla ma-

lumata sahib değiliz. Elimizde mevcud şiir-

lerini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 262, 850, 

1051, 1051, 1052, 1052, 1052, 1052, 1087, 1087, 

1087, 1087).

LÜTFÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî şa-

irlerindendir. Hayatı hakkında maluma-
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ta sahib değiliz. Topkapu Sarayı Revân 

Köşkü Kütübhanesindeki bir mecmuada, 

numro 1980’de “Lütfî Çorbacı-Merdan-ı 

Bektaşîye’den” başlığı ile bir manzumesi 

kaydlıdır. Bu yazmanın on sekizinci asırda 

tertib idildiği mündericatından anlaşılmak-

dadır. Elimize geçen birkaç manzumesini 

buraya kayd idiyoruz. Bu manzumelerin ta-

mamıyla kendisine aid oldığına kani değiliz 

(569, 580, 580, 1086).

LİSANÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî saz 

şairlerinden olan Lisanî, Ermeniden dönme 

Müslümân ve Bektaşî oldığı rivayet idilmek-

dedir. Bu şair hakkında fazla bilgi elde idi-

lememişdir. Elimize geçen bir manzumesini 

buraya kayd idiyoruz (1010).

LÂÎ-İ MEKÂNÎ: 1034 ricâlinden Peş-

teli Kazzâz Hüseyin Efendi namıyla ma-

ruf bir Bektaşî şairi olup mahlasları Lâî-i 

Mekânî’dir. Kanunî Sultan Süleyman deve-

cibaşı olup Hayrabolı’da medfun olan Ah-

med Sarbân Baba’nın müridlerindendir. Ba-

zen “Lâ’î” Bazen de “Lâ’î-i Mekânî” mahlas-

larını kullanmışdır. Elimize geçen bir şiirini 

buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 1051).

(875a)

LEZİZÎ: On dokuzuncu asırda yetişen 

Bektaşî şairlerinden olan Lezizî’nin hayatı 

hakkında bilgimiz yokdur. Elimize geçen bir 

manzumesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

1053, 1053).

LEVNÎ: On dokuzuncu asırda yetişmiş 

Bektaşî şairlerinden olan Levnî’nin hayatına 

dair bir malumata sahib değiliz. Ancak eli-

mize geçen destanını buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 1114).

MİRATÎ BABA: Kalacıklıdır ve icazet-

li hacelerdendir. 1266 hicrîde Hacı Bektaş-ı 

Velî dergâhında dede-baba olan ve 1285’de 

vefat iden Türabî Hacı Ali Dede Baba’dan 

nasib almışdır. Omuzunda sazı ile diyâr 

diyâr dolaşır ve her uğradığı yerde birer 

muamma asardı. Bir gün Bursa kahvelerin-

den birinde “Kul görür, Allah görmez.” diye 

bir muamma asmış, bu muamma mutaassıb 

adamların hoşuna gitmemiş, bunun içüp bi-

çareyi yakalayarak derhal hâkimin huzurı-

na çıkarırlar. Hâkim tarafından sorulan su-

allere “Benim sözüm şer’îdir. Asdığım mu-

amma hal idilirse, rüya oldığı anlaşılır. Zira 

rüyayı “Kul görür, Allah görmez” cevabını 

virince hâkimin ve meclisde hazır olanların 

hoşlarına gitmiş ve kendisini para ile taltif 

itmişlerdir. Miratî Baba, saz şairleri arasın-

da çok kıymetli bir şahsiyetdir. İstanbul’da 

Kara Ağaç’da Hasib Baba dergâhında med-

fundur. Elimize geçen şiirlerini buraya kayd 

idiyoruz (Sayfa: 591, 591, 591, 592, 592, 592, 

593, 593, 856, 856, 857, 858, 858, 858, 858, 

1011, 1117). (B. Ş. Sayfa: 264).

(875b)

MİSALÎ: On altıncı asırda yetişmiş 

Bektaşî şairlerindendir. Misalî’nin “Gül 

Baba” ismini taşıdığı rivayet idilmiş ise de 

bu babda kat’î bir delil elde idilememişdir. 

Gayet âteşîn bir şair olup tasavvufî o ka-

dar mühim şiirleri vardır ki, şimdiye kadar 

hiç bir şair de derin bir kuvvetle yazılmış 

ve söylenmiş şiirlere rast gelinememişdir. 
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Misalî’nin Hurufîliğe de kaydığı görül-

müşdür. Gerek bulundığı asırda ve gerekse 

daha evvel yaşamış olan şairlerin arasın-

da Misalî derecesine yükselmiş, onun ka-

dar kuvvetli şiirler yazmış heman heman 

bir şair yokdur dinilebilir. Misalî’nin Kara 

Ağaç Dergâhı’nda bir yazma divanı mev-

cud idi. Fatih Kütübhanesi’nde de bir divanı 

mevcud ise de bu divan noksandır. Elimiz-

de mevcud şiirlerini buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 274, 304, 304, 890, 890, 890, 891, 891, 

892, 893, 893, 893, 894, 894, 895, 895, 895, 896, 

896, 896, 897, 897, 897). Sekiz yüz doksan ye-

dinci Sayfa deki “Ey bilin hakkın kelâmın, 

ol esmâsı nedir?” diye başlayan manzumesi 

cidden Şah eser bir manzumedir. Okuyu-

calara bilhassa tavsiye olunur (Sayfa: 899, 

900, 900, 900, 901, 901, 901, 902, 902, 902, 903, 

1018, 1018, 1019, 1019, 1020, 1020, 1020, 1021, 

1021, 1055, 1055, 1055, 1055, 1056, 1056, 1319, 

1320, 1320, 1321, 1523).

MUSTAFA DEDE BABA /

MUHARREMOĞLU: Mustafa Dede Baba 

(Muharrem Oğlu), Dimetokalı olan Mustafa 

Dede Baba Bektaşî şairlerindendir. 1060 

hicrîden 1066 hicrî senesine kadar Hazret-i 

Pir’de postnişinlik itmişdir. Birde İstanbul’da 

Kara Ağaç Dergâhı’nda medfun bir “Mustafa 

Baba” vardır. Bu zat da çok eski zamandan 

beri Kara Ağaç’da medfundur. Belki, 

Dimetokalı Mustafa Baba burada medfun 

olandır. Lâkin bu da tahmini geçemez. 

Kat’î bir delil yokdur. Elimize geçen bir 

manzumesini buraya kayd idiyoruz. (Sayfa: 

572). Mecmuamızın 1207’inci Sayfa sinde 

de 572 Sayfa de olan şiir vardır. Birinde 

mahlası “Beytî Mustafa” diğerinde de 

“Muharremoğlu” yazılmışdır. Şiirin yazılış 

tarzına göre bu şiirin Muharremoğlu’na 

aidiyeti anlaşılmakdadır.

(876a)

MUHAMMED ALİ HİLMİ DEDE 

BABA: Merdivenköy’deki Şah Kulu Sultan 

Bektaşî dergâhı postnişini olan Muham-

med Ali Hilmî Dede Baba, on dokuzun-

cu asırda yetişmiş Bektaşî şairlerindendir. 

1258 hicrî senesinde İstanbul’da Sultan 

Ahmed’de Gün Görmez Mahallesi’nde doğ-

muşdur. Pederi mezkûr mahallenin İma-

mı Nurî Efendi’dir. Validesi Emine Hanım 

isminde bir Bektaşîdir. 1273’de Merdiven 

Köyü’nde Şah Kulu Sultan Dergâhı post-

nişini Hasan Baba’ya intisab iderek ikrar 

virmişdir. 1274’de Hasan Baba’nın vefatı 

üzerine yerine Ali Baba geçmişdi. Bu zatın 

da 1280 hicrîde vefatı üzerine Muhammed 

Ali Baba tayin olundu. O sene Hacı Bektaş 

dergâhına giderek Türabî Ali Dede Baba’ya 

mülâkî oldu. 1286’da tekrar Pir evine git-

di. O sırada Hazret-i Pir’de postnişin olan 

Selanikli Hasan Dede Baba’dan, türbedar 

Mehmed Yesârî Baba rehberliğiyle hilâfet 

aldı. İstanbul’a döndükden sonra tekkesini 

genişletdi ve yeniledi. 1325 hicrî senesinde 

vefat itdi ve dergâhın hazîresine defn idil-

di. Dede Baba oldıkdan sonra bir müddet 

de Hacı Bektaş dergâhında dede-babalık 

makamında oturmuş, bu müddet zarfında 

Merdivenköy Dergâhı’na da Mustafa Yesarî 

Baba’yı vekil olarak bırakmışdır. “Hilmî” 

mahlasıyla şiirler yazan Muhammed Ali 
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Dede Baba’nın matbu bir divanı vardır. Bu 

divanı, yetişdirdiği Ahmed Mehdî Baba tab 

itdirmişdir. Asrının çok âteşîn bir şairi ol-

makla beraber zeki, âlim, fazıl, hazırcevab 

bir zat idi. Şiirleri Bektaşî dergâhlarında bü-

yük bir zevkle okunmakda idi. Muhammed 

Ali Hilmi Dede Baba, hakkında şöyle bir 

rivayet vardır. Vaktin şeyhülislamı bir gün 

Muhammed Ali Hilmi Dede Baba’yı meşi-

hat dairesine davet ider. Şeyhülislam, Mu-

hammed Ali Dede Baba’ya dir ki “Hakkınız-

da şikâyet vaki’ oldu. Siz kırk kadın, kırk er-

kek, bir araya toplayarak dergâhda içki içi-

yormuşsunuz. Bu hal ne şeriat ne de tarikata 

uymaz. Bu nasıl işdir?” deyince Muhammed 

Ali Hilmi Dede Baba da “Aman efendim, bu 

bir iftira ve yalandır!” dimesi üzerine şeyhü-

lislam şöyle söyler: “Bana söyleyen zatın ya-

lan söylemeyeceğine emin oldığım gibi özü 

sözü doğru bir zatdır.” dir.

(876b)

Bunun üzerine Muhammed Ali Hilmî 

Dede Baba da “Madam ki, muhbirin sözle-

rine itimad idiyorsunuz, o halde emir bu-

yurun, şeyhülislam dairesinde en ziyade 

itimad itdiğiniz bir hace efendinin yanına 

bir kadın virelim. Bir şişe de rakı koyalım. 

Bir-iki saat sonra görelim, ne hal kesb itmiş-

lerdir.” Gazetelerde her an görüyoruz ki, 

bir kadın bir erkek rakı âlemi yapmışlar. Bir 

müddet sonra ya bir yaralama veyahut da 

bir cinayet olmuşdur. Şikâyet itdikleri gibi 

ben kırk kadın, kırk erkek bir araya topla-

yub içki içirmiş olsam, bu güne kadar hiç bir 

cinayet, bir vukuat duyuldı mı? Tâbi’i mer-

ciimiz hasebiyle zat-ı fazılanelerine haber 

idilirdi. Şimdiye kadar böyle bir şey vaki’ 

midir?” deyince şeyhülislam “Hayır, böyle 

bir şey işitmedik.” deyince Muhammed Ali 

Dede Baba, “O halde bu da sıdk-ı ifade mi 

teyid ider. Yok eğer zat-ı fazılaneniz elan is-

rar idiyorsanız. Bunu da benim kerametime 

haml idin!” dimişdir. Yine bir rivayet: “Sul-

tan Hamid’e birgün hafiyeleri, bir jurnal 

virerek Merdiven Köyü’ndeki Bektaşî tek-

kesine bütün vezirleriniz ve paşalarınız gi-

diyorlar, giceleri de orada kalıyorlar.” diye 

şikâyetde bulunurlar. Zaten müsevves olan 

Sultan Hamid de heman birini göndererek 

Muhammed Ali Dede Baba’yı saraya da’vet 

ider ve keyfiyeti sual ider. Muhammed Ali 

Hilmî Dede Baba da “Sultan ım, evet ve-

zirleriniz, paşalarınız dergâhımıza geliyor-

lar. Amma onların vezirlikleri, paşalıkları 

Bektaşî dergâhının kapusunun dışında ka-

lır. Kapudan içeri girdikleri zaman hepsi 

Bektaşî fukarası olurlar.” dimiş ve bu sözde 

Sultan Hamid’in hoşuna gitmişdir. Muham-

med Ali Hilmi Dede Baba’nın mecmuamız-

da kayıdlı bulunan şiirlerinin Sayfa numro-

larını buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 266, 269, 

270, 271, 271, 271, 272, 272, 273, 274, 306, 306, 

307, 311, 581, 582, 582, 582, 583, 584, 584, 585, 

585, 585, 586, 586, 586, 587, 587, 588, 588, 588, 

589, 589, 590, 590, 860, 860, 861, 861, 862, 863, 

863, 864, 864, 864, 865, 865, 865, 866, 867, 869, 

870, 870, 871, 871, 871, 871, 872, 872, 873, 874, 

874, 875, 875, 875, 876, 876, 1014, 1014, 1015, 

1015, 1057, 1057, 1058, 1058, 1088, 1088).

(877a)
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MAHMUDOĞLU: On sekizinci asır 

Bektaşî şairlerindendir. Hayatı hakkında 

malumata sahib değiliz. Fakat aynı asır için-

de yazılan bazı mecmualarda bu şairin bir-

kaç nefesine tesadüf olunmakdadır. Elimize 

geçen bir manzumesini buraya kayd idiyo-

ruz (1336).

MISRÎ NİYAZÎ: Asıl ismi “Muham-

med Kasım” olup Malatya’nın Aşbozi 

Mahallesi’nde doğmuş, Mardin’de ilm tah-

silinden sonra Mısr-ı Kahire’de Camiü’l-

Ezher’de ulumü’l-gayb tahsilini ikmal ve 

icazet aldıkdan sonra Malatya’ya dönmüş 

ise de bir müddet sonra Konya vilâyetine 

tâbi Elmalı Kasabası’nda Halvetî tarikatın-

dan Ümmî Sinan Hazretleri’ne intisab idüp 

uzun müddet hidmetlerinde bulunduktan 

sonra hilâfet icazeti alarak Bursa şehrine 

mürşidi tarafından gönderilüp Bursa’da aç-

dığı medresenin adını “Mısrî” adıyla adlan-

dırmışdır. Mısır’da bulundığı zaman şiire de 

heves itmiş ve güzel şiirler söylemişdir. Şiir-

lerinde gündüz söyledikleri şiirlere “Mısrî”; 

gice söylediklerine de “Niyazî” mahlası 

kullanmışdır. Kendisi “Mısrî Niyazî” diye 

anıldığından halkın kısm-ı azamı kendisini 

Mısırlı add ider. Mısrî’nin Bektaşî tarikatı-

na intisabı hakkında da bir rivayet mevcud 

ise de bunu teyid idecek ortada bir emare 

mevcud olmadığından bu hususa hakikat 

nazarıyla bakılamaz. Kaderin cilvesi olarak 

Üçüncü Sultan Ahmed zamanında Limni 

adasına gönderilmiş, son ömrünü orada 

ikmal iderek hicrî 1105 tarihinde Limni’de 

irtihal itmişdir. Kabri Limni’dedir. Elimizde 

mevcud manzumelerini buraya kayd idiyo-

ruz (Sayfa: 877, 877, 877, 878, 878, 878, 879, 

879, 879, 880, 880, 880, 881, 881, 881, 882, 882, 

882, 883, 883, 883, 884, 884, 884, 885, 885, 885, 

886, 886, 886, 887, 887, 888, 888, 889, 889, 

889, 1016, 1016, 1016, 1017, 1017, 1017, 1017, 

1018, 1053, 1053, 1054, 1054, 1054, 1570, 1570, 

1571).

(877b)

MUHARREMOĞLU: On sekizin-

ci asırda yetişmiş Bektaşî şairlerindendir. 

Dimetoka’da Seyyid Ali Sultan Dergâhı’nda 

Mustafa Baba’dan nasib almış bir Bektaşîdir. 

Hayatı hakkında bilgimiz yokdur. Yalnız şu 

kadar var ki, aynı asırda yazılan bazı mec-

mualarda bu şairin de birkaç nefesine tesa-

düf idilmekdedir. 572’inci Sayfa deki mahlas 

beyti “Mustafa” yazılı oldığı halde 1207 Say-

fa deki şiirde “Muharremoğlu” yazılmakda-

dır ki, şiirin tarz-ı ifadesine göre aynı meal-

de olan bu şiirin Muharremoğlu’na aidiyeti 

meydâna çıkmakdadır. Buraya şiirini kayd 

idiyoruz (Sayfa: 1207).

MAHVÎ: Bolı’nın Gerede 

Kasabası’ndandır. Asıl adı İsa’dır. Mahvî, 

on yedinci asırda oldukça anılmış şairler-

den idi. “Müfîdü’l-Arabî” isminde bir eseri 

vardı. Bir hayli seyahat itmiş ve Arabistan’a 

kadar gitmiş nihayet Şam’da 1715 milâdî 

yılında vefat itmişdir. Kabri oradadır. Diva-

nındaki dil sadedir. Heman tasavvuf üzere 

yazılmışdır. Ekserisi de tarikat üzerine-

dir. Mahvî, şiirlerinin bazısında Bektaşîliği 

medh ve tarif ve bazılarında da Ali’ye olan 

sevgisini tebarüz itdirmişdir. Ayrıca bir de 

“İhsan Mahvî” var ise de bu “İhsan Mahvî” 
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on dokuzuncu asırda yetişmişdir. Mahvî’ye 

aid elimize geçen bir şiiri buraya kayd idi-

yoruz (Sayfa: 1208).

MATLUBÎ BABA: On dokuzuncu asır 

Bektaşî saz şairlerindendir. Rumililidir. 

Südlice Bektaşî Dergâhı postnişini Münir 

Baba’nın mürşidi olup İstanbul’da otururdu 

ve gayet iyi keman çalardı. Tahminen 1318 

hicrî tarihinde vefat itmişdir. Şiirlerinde Ba-

zen “Matlubî” Bazen de “Talibî” mahlasını 

kullanmışdır. Elimize geçen birkaç şiirini 

buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 576, 576, 757, 

855, 856, 856, 1013). (B. Ş. Sayfa: 251).

(878a)

MECZUB ABDAL: On sekizinci asır-

da yetişen Bektaşî şairlerindendir. Osman 

Baba Dergâhı mensublarından olan Meczub 

Abdal’ın hayatı hakkında bir malumata sa-

hib değiliz. Elimize geçen bir manzumesini 

buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 571).

MEFHARÎ: Asıl ismi “Mustafa” olan 

Mefharî on dokuzuncu asırda yetişmiş 

Bektaşî saz şairlerindendir. Mefharî Çankı-

rılıdır. Hayatı hakkında başka malumata sa-

hib değiliz. Elimize geçen bir iki manzume-

sini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 572, 573).

MUHARREM MAHZUNÎ BABA: On 

dokuzuncu asır Bektaşî şairlerindendir. 

Mora Yenişehrlidir. Orada Durbâlî Sultan 

Bektaşî Tekkesi’nde medfundur. O tekkenin 

postnişini idi. Vefatı 1286 hicrî yılındadır. 

Muharrem Mahzunî Baba’nın Arnavudca 

söylenmiş bir de nefesi vardır. Bu zatın Ar-

navud oldığını söyleyenler de vardır. Mu-

harrem Mahzunî Baba’nın birçok eserleri 

söyleniyorsa da birçok Bektaşî şairleri gibi 

bunun da eserleri zabt idilememiş bulunu-

yor. 581’inci sayfa deki “…….. ey sabah … 

yürür icare Mevlâ’ya” diye başlayan nefesi-

ne nazaran bu zatın Arnavud oldığı hakkın-

daki iddia teyid itmekdedir. Elde bulunan-

lara nazaran Muharrem Mahzunî Baba’nın 

Balım Sultan’ın meftunu oldığını görüyo-

ruz. Muharrem Baba, nefeslerinde “Muhar-

rem” ve “Muharrem Mahzunî” mahlaslarını 

kullanmakdadır. Elimizde bulunan şiirlerini 

buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 580, 580, 581, 

854).

(878b)

MEHDÎ BABA: On dokuzuncu asır 

Bektaşî şairlerindendir. Aslen Bulgaristan’ın 

Filibe şehrindendir. Merdiven Köy Bektaşî 

tekkesinin aşçı babası idi. Mehmed Ali Hilmî 

Dede Baba’nın perakende şiirlerini toplayup 

matbu bir divan yapdırmışdır. Hilmî Dede 

Baba hakkında yazdığı bir medhiyesini aşa-

ğıya derc idiyoruz (Sayfa: 852).

MEHMED BEĞ BABA: On dokuzuncu 

asır Bektaşî şairlerinden olan Mehmed Beğ 

Baba, aslen Çanakkalalıdır. İstanbul’da De-

niz Abdal Mahallesi’nde bir ev almış, ora-

da babalık itmişdir. Vefatı 1313 hicrî sene-

sindedir. İki oğlu var idi. Hamza ismindeki 

küçük oğlu Uzunçarşı başındaki ûd, kemân 

gibi saz alatı yapardı. Mehmed Beğ Baba’nın 

elimize geçen şiirini buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 578).

MEKNÛNÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî 

şairlerindendir. Niğde’nin Bor Kasabası’nda 
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doğmuşdır. Niğde’de meşhur bir aile olan 

Battalzadelerin hidmetcisi idi. Bir müddet 

ziraatle de meşgul olmuşdu. Zamanının en 

iyi saz şairlerinden idi. Güzel saz çalar, hoş 

sohbet, latife-gû bir zat idi. Bütün eserleri 

rindane ve kalenderane idi. 1297-1300 hicrî 

seneleri arasında vefat itmişdir. Elimize ge-

çen bir iki şiirini buraya kayd idiyoruz (Say-

fa: 575, 575, 860). (B. Ş. 257).

(879a)

MEYDAN ABDAL: On sekizinci asırda 

yetişmiş Bektaşî şairlerindendir. Muallim 

Sadi Beğ’in bir mecmuasında bir manzume-

sine rastlanmışdır. Bu zat hakkında fazla bir 

malumat elde idemedik. Elimize geçen bir 

şiirini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 574).

MUHYÎDDÎN ABDAL: Bu zat hakkında 

layıklı bir malumat elde idilememişdir. Ba-

yezid Kütübhanesi’nde Muhyiddin Abdal’a 

aid bir divan mevcud ise de bu divanda da 

hayatı hakkında fazla bir malumat yokdur. 

Şu kadar var ki, Muhyîddîn Abdal’ın hicrî 

882’de vefat iden Osman Baba’ya mensub 

bir derviş oldığı anlaşılmakdadır. Elimize 

geçen manzumelerini buraya kayd idiyo-

ruz (Sayfa: 893, 894, 894, 894, 895, 895, 895, 

896, 896, 597, 597, 597, 598, 598, 598, 599, 599, 

1120, 1414).

MÜNİR BABA: Aslen İstanbullıdır. 

Yüksek tahsil görmüş, nâzik, kibar-ı kelâm, 

hoş sohbet bir zat idi. Südlice’de kain Bektaşî 

tekkesi postnişini idi. Yüksek mülkiye me-

muriyetlerinde bulunmuşdu. Bilahare me-

muriyeti terk iderek Bektaşî babası olmuş ve 

Matlubî Baba’dan icazet almışdır. 80 yaşında 

iken 1330 senelerinde vefat itmişdir. Bir tek 

oğlu vardı. Hüseyin Beğ isminde olan bu zat 

İttihat-Terakkî kâtib-i mesulü idi. El-yevm 

Ankara’dadır. Münir Baba’nın mecmuamız-

da kaydlı bir nefesi vardır (Sayfa: 569).

MÜNİRE BACI: İstanbullıdır. Çamlı-

ca Bektaşî tekkesi postnişini Nurî Baba’nın 

dervişlerindendir. 60 yaşında oldığı halde 

1328 hicrî tarihinde vefat itmişdir. Elimize 

geçen bir iki eserini buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 874, 575). (B. Ş. Sayfa: 289).

(879b)

MIZRÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî şair-

lerinden olan Mızrî’nin hayatı hakkında bir 

malumata sahib değiliz. Elimize geçen bir 

iki mecmuasını buraya kayd idiyoruz (Say-

fa: 571, 574).

MÜŞTAK: On dokuzuncu asır Bektaşî 

şairlerindendir. Aslen Harputlıdır. 1295 

hicrî senesinde münakki olarak giderken 

Çankırı’da kalmışdır. Kendisi şahsen pek 

heybetli bir insânmış. Bu zat hakkında faz-

la bir malumat elde idemedik. Elimize ge-

çen bir manzumesini buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 1319).

MEYLÎ BABA: Bulgaristan’ın Servi 

kasabasındandır. Bir müddet İstanbul’da 

Ortaköy’de ikamet itmiş, kendisi müşekkel 

ve yakışıklı bir zat olup sesi de gayet güzel 

imiş. Ekseriyetle Ortaköy Camii’nde namaz 

kıldırır ve hele Cuma namazını kıldırmak 

içün cami’e geldiğini görenler cami’i dol-

durdukdan başka camiin dış tarafında ve 
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deniz kenarındaki taşlıklara hasırlar yaya-

rak sesini işitmek içün binlerce cemaat top-

lardı. Kalkandelen Harabatî Dergâhı’nda 

medfundur. Pir evinde de dede-babalık 

vekâleti yapmış, bir müddet sonra Meh-

med Ali Hilmi Dede Baba ile söyleşdiği içün 

bir müddet de Merdivenköy’de Şah Kulu 

Sultan Dergâhı’nda oturmuş, ondan sonra 

Kazlıçeşme’deki Bektaşî tekkesinde babalık 

itmiş, muahharen hicrî 1294’de Ortaköy’de 

bir ev tutup bir müddet de orada oturduk-

dan sonra Çengelköyü’ndeki tutdığı eve 

nakl itmiş. Bir müddet sonra da Kalkande-

len Harabatî Dergâhı’na orada babalık itmiş 

ve nihayet orada vefat itmişdir. Elimize ge-

çen birkaç manzumesini buraya kayd idiyo-

ruz (Sayfa: 265, 265, 571, 855, 855, 855, 1012, 

1057, 1057).

(880a)

MARUFÎ SALTIK: Asıl adı “Marufî” 

mahlası “Saltık” olan Marufî 1295 yılın-

da Tekirdağı’nda doğmuşdur. Babası 

Tekirdağı’nda Kırklar Tekkesi’nin şeyhi Ha-

fız Emin Efendi’dir. İbtidaî ve rüşdî tahsili-

ni Tekirdağı’nda yapdıkdan sonra ikmal-i 

tahsil içün İstanbul’a gelmişdir. Kendisine 

dervişlik ve şeyhliği dolayısıyla pederinden 

mevrus Tekirdağı’ndaki Kırklar Tekkesi 

şeyhliği tevcih idilmiş ve Tekirdağı’na gele-

rek 25 sene evkâf baş kâtibliği yapmış ve te-

tebbuatla meşgul olmuşdur. Marufî Saltık’ın 

birçok eş’arı, vahdet-i vücuddan bahs iden 

bir kitabı ile gayr-i matbu “Tevella Teber-

ra’” adlı bir eseri de vardır. Marufî Saltık, 

“Nihanî” tahallüsiyle de birçok şiirler yaz-

mışdır. Marufî Saltık da babası gibi Bektaşî 

tarikatına intisab itmişdir. Marufî Saltık şi-

irleri arasında mecmuamızın 628’inci sayfa 

sindeki Yunus Emre’nin “Sensin bize biz-

den yakın, Görünmezsin hicab nedir?” diye 

başlayan bir nefesini de tahmis itmişdir. 

Son zamanlarda Tekirdağı’nda Orta Cami 

yanındaki camiin küçük bir odasında kah-

vecilik ile meşgul idi. Fakat burası belediye 

tarafından yıkdırıldığından şimdiki halde 

hiç bir işle meşgul değildir. Elimize geçen 

bir şiirini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 573, 

852, 1014).

MEBNÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî saz 

şairlerinden olan Mebnî’nin hayatı hakkın-

da bir malumata sahib değiliz. Elimize ge-

çen bir iki şiirini buraya kayd idiyoruz (Say-

fa: 214, 570, 853).

MESTÂN: On dokuzuncu asır Bektaşî 

saz şairlerinden olan Mestân’ın hayatı hak-

kında bilgimiz yokdur. Elimize geçen bir şi-

irini buraya kayd idiyoruz.

(880b)

MECNUNÎ: Ermeni iken Müslüman 
olup Bektaşî tarikatına intisab iden Mecnunî 
on sekizinci asırda şöhret kazanmış şairler-
dendir. Hayatı hakkında bilgimiz yokdur. 
Fuad Köprili, on sekizinci asır saz şairlerin-
den Mecnunî hakkında şöyle diyor: “Âşık 
Mecnunî bazı şiirlerinde Mecnun ile âşık 
Vartan’ı bilhassa zikr itmek lâzımdır.” diyor 
ki, Mecnunî’nin isminin de Vartan oldığı bu 
suretle tahakkuk itmiş oluyor. Türk kültü-
rünün Ermeniler üzerindeki çok kuvvetli te-
siri, on altıncı asırda başlayarak Ermeniler-
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den de birçok saz şairi yetişmişdir ki, bunlar 
arasında Bektaşî tarikatına mensub olanlar 
da yok değildir. İşte “Mecnunî-Vartân” bun-
ların en ileri gelenlerinden sayılır. Büyük 
şair Nâbî, kendi muasırı olup Erzurum’da 
hakkâklık itdiği cihetle “Hakî” mahlasını 
alan Mosîs, yazdığı bir mektubda bu iki çö-
ğür şairinin ehemmiyetinden bahs itdiği gibi 
Seyyid Vehbî de bir manzumesinde onları 
saymakdadır. Mecnunî’nin Ali’ye karşı sev-
gisi fazladır. Onu her Alevî’nin bildiği gibi, 
her Bektaşî’nin tanıdığı gibi kâdir-i mutlak 
tanır. Bilhassa “Zülfikar” dinilen kılıcından 
bir tehdid vasıtası gibi bahs ider. Daha doğ-
rusu bir yemin halinde kullanmışdır. Yuka-
rıdaki bazı ifadelere nazaran Mecnunî ile 
Vartan’ın ayrı ayrı şahsiyet oldığı da anla-
şılıyor. Bu babda fazla malumata sahib de-
ğiliz. Ne yazık ki, bu olgun şairin elimizde 
fazla şiiri yokdur. Bu itibarla elimize geçen 
birkaç manzumesini buraya kayd idiyoruz 
(Sayfa: 1012, 1013, 1208).

MÜZNİBÎ: Asıl ismi “İbrahim olan 
Müznibî, on dokuzuncu asırda yetişmiş 

Bektaşî şairlerindendir. Hayatı hakkında 

malumata sahib değiliz. Elimize geçen iki 
manzumesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 
573, 317).

(881a)

MAHFÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî saz 
şairlerindendir. Arkadaşları olan saz şairle-
riyle Anadolu’nun ve Rumili’nin birçok yer-
lerini gezmişlerdir. Hayatı hakkında bir ma-
lumata sahib değiliz. Elimize geçen bir iki 
manzumesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 
854, 1077).

MUHİBBÎ: Onuncu padişah Kanunî 

Sultan Süleyman’ın mahlası “Muhibbî” idi. 

Kanunî’nin Bektaşî tarikatına intisabı oldığı 

da söylenmekdedir. Elimize geçen bir şiirini 

buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 853, 1421).

MUHÎTÎ BABA: On dokuzuncu asır-

da yetişmiş Bektaşî şair ve babalarındandır. 

Hurufîliğe fazla meyl virmişdir. Hayatı hak-

kında fazla malumata sahib değiliz. Elimize 

geçen bir iki manzumesini buraya kayd idi-

yoruz (Sayfa: 872, 854).

MAĞZURÎ: On dokuzuncu asırda ye-

tişmiş Bektaşî saz şairlerindendir. Saz çalan 

âşık arkadaşlarıyla Rumili ve Anadolu’da 

seyahatler yapmışdır. Hayatı hakkında faz-

la malumata sahib değiliz. Elimize geçen bir 

şiirini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 1077).

MESRÛR ABDAL: On dokuzuncu asır 

Bektaşî şairlerindendir. Hayatı hakkında bir 

malumata sahib değiliz. Elimize geçen bir 

manzumesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

1077).

(881b)

MUHTAR BALCI: Aslen Mağnisalıdır. 

Eskişehrde ikamet itmekdedir. Evinde hiç 

bir işle meşgul olmayup münzevî bir hayat 

yaşamakdadır. Bektaşî şairlerinden olan 

Muhtar Balcı’nın elimizde mevcud bir şiiri-

ni buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 264, 1312).

MENGUŞÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî 

saz şairlerinden olan Menguşî’nin hayatı 

hakkında esaslı bir malumata sahib deği-

liz. Menguşî de diğer saz arkadaşları gibi 

Anadolu’da birçok yerler dolaşmışdır. Eli-
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mize geçen bir destanını buraya kayd idiyo-

ruz (Sayfa: 1116).

MEVLÂNA CELÂLEDDÎN-İ RUMÎ: 

Bu zat cümlece malum olan Mevlânâ 

Hazretleri’dir. Hacı Bektaş-ı Velî devrinde 

yaşamış ve birçok defalar Hazret-i Pirle mü-

lakat itmişlerdir. Konya’da medfundurlar. 

Elimizde mevcud bulunan bir manzumesini 

buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 854, 1503).

MANZÛRÎ: On dokuzuncu asırda ye-
tişmiş Bektaşî saz şairlerindendir. Hayatı 
hakkında bir malumata sahib değiliz. Ancak 
elimize geçen bir şiirini buraya kayd idiyo-
ruz (Sayfa: 1421).

MUALLİM NACÎ: On dokuzuncu asır-
da yetişmiş Bektaşî saz şairlerindendir. Ma-
arif müntesibi, âlim, fazıl bir hace olan Mu-
allim Nacî’nin bu yüksekliği karşısında is-
mine izâfetle Kuru Çeşme Caddesi’nin Mu-
allim Nacî, tevsimi suretiyle bu zatın yüksek 
kıymeti takdir idilmişdir. Elimize geçen bir 
iki şiirini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 1418, 
1483).

(882a)

NAHÎF: On dokuzuncu asırda yetiş-

miş Bektaşî şairlerindendir. Hayatı hak-

kında esaslı bir malumata sahib değiliz. 

Tahirzade’nin vücuda getirdiği mecmuada 

bu şairin burada kayd itdiğimiz bir manzu-

mesine tesadüf olunmuşdur (Sayfa: 1155).

NADÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî şair-

lerinden olan Nadî diğer birçok saz şairle-

riyle Anadolu’da gezmiş, fakat hayatı hak-

kında bir malumata sahib değiliz. Elimize 

geçen bir manzumesini buraya kayd idiyo-

ruz (Sayfa: 1078).

NEV’Î: Meşâyîhden Pir Ali Efendi’nin 

oğlıdır. Asırının Bâkî’den sonra en büyük 

şairi addolunmuşdur. Hicrî 940 tarihinde 

Malkara’da doğmuş, 957’de sâlik-i tarik-i ilm 

olarak günden güne cevher-i kabiliyeti füru-

zan ve calib-i enzar-ı daniş-i amuzan olmuş-

dur. 998’de Bağdad kadılığı ile taltif olundı-

ğı halde yola çıkmadan irade-i padişahî ile 

Şehzade Mustafa Sultan’ın muallimliğine 

tayin idilmişdir. Sonradan reside-i sinn-i kı-

yam olan şehzadegândan Bayezid, ‘Osman, 

Abdullah Sultanlar da Hace Efendi’den ders 

almağa başlamışlardır. Nev’î, beş sene ka-

dar bu hidmetde bulundu. Sadakati, ilmi ile 

mütenasib oldığından taraf-ı padişahîden 

pek çok lütflara mazhar olmuşdur. Muahha-

ren o devri geçdi ise de Nev’î, gözden düş-

memiş fakat artık tekaüd hâlinde yaşamış-

dır. 1007 tarihinde vefat itmişdir. Şeyh Vefa 

Camii hazîresinde medfundur. İlmî, edebî, 

mensur, manzum birçok eser yazmışdır. 

İrade-i padişahî ile tahrîr itdiği “Tercüme-i 

Füsusü’l-Hikem” asarının en muazzamı 

add olunur. Divanı vardır. “Gönüldendir 

şikâyet kimseden feryadımız yokdur.” mıs-

raı müşarünileyhindir. Elimize geçen bir şii-

rini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 1078).

(882b)

NECDET RÜŞİ ATILGAN: Tıbbiye 

mektebinde tahsilde iken rahatsızlığı dolayı-

sıyla tahsilini ikmal itmeden mektebi terk it-

mek mecburiyetinde kalmışdır. Muahharen 

gazetelere şiir yazmağa başlamışdır. Âteşîn 
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bir şair olan Necdet Rüşdî’nin elimize geçen 

birkaç şiirini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

1399, 1399, 1399, 1487, 1487).

NAİLÎ: “Ilgazlı Nailî” diye tanınan Nâilî 

hicrî 1318 senesinde Çorumlu Âşık Ceyhunî 

ve Tekirdağlı İcmalî Baba ile birlikde saz 

çalmak suretiyle bir hayli yerler dolaşmış, 

iyi bir Bektaşî şairidir. Nefesleri, şiirleri çok 

ateşli olan bu şair Ilgazlıdır. Elimize geçen 

birkaç manzumesini buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 308, 308, 909).

NAKDÎ: On sekizinci asrın ikinci yarı-

sında yaşamış oldığı bir şiirinden anlaşılan 

Nakdî’nin hayatı hakkında fazla malumata 

sahib değiliz. Ahmed Talat Beğ’in bir mec-

muasından bir şiirini ele geçirdik. Bu şiire 

nazaran Nakdî’nin Bektaşî tarikatına men-

subiyeti anlaşılmakdadır. Elimize geçen bir 

şiirini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 1336).

NÜMAYÎ: On altıncı asır Bektaşî şairle-

rindendir. Hurufîlik tesiri altında kalmışdır. 

Hayatı hakkında esaslı bir malumata sahib 

değiliz. Milâdî 1596’da ölmüşdür. Bektaşî 

mecmualarında tesadüf idilen şiirleriyle o 

daha çok Alevî görünmekdedir. Elimize ge-

çen bir iki şiirini buraya kayd idiyoruz (Say-

fa: 1331, 1336).

(883a)

NEHRÎ: Asıl adı Ahmed’dir. Nehrî mah-

lasıyla şiir yazan bir Bektaşî idi. Nehrî Baba 

da vahdet-i vücud felsefesi de vardır. Nehrî 

Baba, Tekirdağı’nda doğmuşdur. Vahdet-i 

vücuddan bahs iden bir eseri ile birçok şiir-

leri vardır.

Sulyolcuzade Nehrî Ahmed Baba 1182 

hicrî yılında Tekirdağı’nda vefat itmişdir. 

Nehrî Baba’nın elimize geçen çok güzel 

eserlerinden birkaçını buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 601, 905, 1322, 1455).

NESİMÎ: Bu zat “Kul Nesimî” diye de 

anılır. Hicrî 807’de derisi yüzilen meşhur 

Azeri şairi Seyyid Nesimî ile hiç bir alaka-

sı yokdur. Bektaşî mecmualarında tesadüf 

idilen Nesimî, “Kul Nesimî” imzalı man-

zumelerin buna aid oldığı tahmin idilebilir. 

Manzumelerinde adı geçen şahslarla mua-

sırlığı anlaşılmakdadır ki, onlara nazaran on 

yedinci asırda yaşadığı kabul idilir. Kendi-

sinin Bektaşî oldığı muhakkakdır. Elimize 

geçen bazı eserlerini buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 607, 607, 610, 909, 910, 910, 920, 920, 

921, 1059).

NURÎ ABDÜLÂHAD: Aslen İstan-

bullu olan Nurî Abdülâhad İstanbul’da 

Karaağaç’da Hasîb Baba Dergâhı’nda post-

nişin olan Hasib Baba’nın hafîdi Hüseyin 

Zekî Baba’dan nasib almış bir Bektaşî şairi-

dir. Kendisi evvelce “İdare-i Mahsusa” namı 

virilen ve halen “Deniz Yolları” dinilen 

idârede büyükçe bir memur idi. Takriben 

otuz sene evvel vefat itmişdir. Çok haluk ve 

nazik olan bu şairin elimize geçen birkaç şi-

irini buraya kayd idiyoruz. Bazı şiirlerinde 

yalnız “Nurî” bazılarında da “Nurî Abdü-

lahad” mahlaslarını kullanmışdır. Elimizde 

mevcud şiirleri bunlardır (Sayfa: 904, 904, 

905)

(883b)
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NEDÎMÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî 

saz şairlerindendir. Nafız, Çınarî, Enverî ve 

saz şairleri ile Anadolu’da bir hayli gezmiş-

dir. Hayatı hakkında fazla bir malumata sa-

hib değiliz. Elimize geçen birkaç şiirini bu-

raya kayd idiyoruz (Sayfa: 604, 604, 605).

NESLÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî şair-

lerinden olan Neslî, Dimetoka’da Seyyid Ali 

Sultan Dergâhı’na mensub bir Bektaşî oldığı 

şiirlerinden anlaşılmakdadır. Bu zat hakkın-

da fazla malumata malik değiliz. Elimize ge-

çen iki şiirini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

602, 602).

NAZMÎ: Zekîzade İsmail Nazmî Efendi 

Girid Kandiye’de hicrî 1245 tarihinde doğ-

muşdur. Oğlu Dârülfünun müderrislerinden 

Fazıl Nazmî Beğ’den alınan malumata göre 

Arabî, Farisî bildiği gibi İtalyanca, Fransızca 

ve Rumca okuyup yazan ve konuşan Nazm 

Efendi zamanının kıymetli şairlerindendi. 

Kandiye’ye tâbi’ Mağaralı Köyü Bektaşî 

tekkesi bânîsi Mustafa Baba’nın muhible-

rindendi. 16 yaşında ikrar virmişdi. Nazmî, 

hicrî 1317’de vefat itmişdir. Elimize geçen 

bir nefesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

908, 1321). (B. Ş. Sayfa: 434).

NAZIMÎ: On dokuzuncu asırda yetiş-

miş Bektaşî şairlerindendir. Hayatı hakkın-

da bir malumata sahib değiliz. Elimize ge-

çen birkaç manzumesini aşağıya derc idiyo-

ruz (Sayfa: 276, 309, 1088).

NOKSANÎ: On dokuzuncu asırda ye-

tişen Bektaşî saz şairlerindendir. Muallim 

Sadi Beğ’in bir mecmuasında Noksanî’nin 

bir manzumesine tesadüf idilmişdir. Haya-

tı hakkında fazla malumata sahib değiliz. 

Yalnız Çorumlu ve saz şairi olup Kızılbaş ve 

Alevî oldığı öğrenilmişdir. Elimize geçen bir 

manzumesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

603).

NURSÎ: On dokuzuncu asırda yeti-

şen Bektaşî saz şairlerindendir. İkinci ordu 

muhâsebecisi idi. Bu zatın İmam Hüseyin 

hakkında uzun bir mersiyesi vardır. Hayatı 

hakkında fazla bir malumata sahib değiliz. 

Elimizde mevcud birkaç manzumesini bu-

raya kayd idiyoruz (Sayfa: 278, 907, 1024, 

1025).

NEF’Î: Meşhur eski divan edebiyatı şa-

irlerindendir. Elimize geçen birkaç manzu-

mesini buraya kayd ile iktifa idiyoruz (Say-

fa: 309, 309, 309, 310, 310, 310, 905).

NİGÂR: On dokuzuncu asır Bektaşî şa-

irlerinden olan Nigâr’ın hayatı hakkında bir 

malumata malik değiliz. Elimize geçen bir 

şiirini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 600).

NAFİZ: On dokuzuncu asırda yetişmiş 

Bektaşî şairlerindendir. Birçok saz şairleri 

ile Anadolu’da gezmiş ve muammalar as-
mışdır. Bu zat hakkında fazla malumatımız 
yokdur. Elimize geçen bir manzumesini bu-
raya kayd idiyoruz (Sayfa: 604).

(884b)

NEYZEN TEVFİK: Evvela Mevlevî, 
sonra Bektaşî oldığını söyleyen Neyzen Tev-
fik, maruf ve meşhur bir şahsiyetdir. Çok 
âteşîn bir şair olup irticâlen şiir söylemekde 
ve hicvde büyük bir kudret sahibidir. Halen 
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Beşiktaş’da iskele civarında bir odada ika-

met itmekdedir. Neyzen Tevfik, perakende 

olarak şurada burada birçok şiirleri mev-

cuddur. Elimize geçen şiirlerinden bir kıs-

mını buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 605, 1078, 

1078, 1079, 1079, 1121, 1343, 1522).

NAMIK KEMAL: Hürriyet önderi 

olan meşhur ve maruf edib Namık Kemal 

1840 yılında Tekirdağı’nda doğmuşdur. 

Abdülhamîd’in pek çok zülmüne uğramış 

bir hürriyet kahramanıdır. Pek âteşîn bir 

şair olan Namık Kemal, bütün dünyaca ta-

nınmış kıymetli bir şahsiyetdir. Elimize ge-

çen bir manzumesini buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 904, 904).

NÂBÎ: Divan edebiyatı şairlerinden olan 

Nâbî, bütün Türkiye’ce tanınmış bir şairdir. 

Elimizde mevcud manzumelerini buraya 

kayd idiyoruz (Sayfa: 903, 903, 1022).

NAZÎF: On dokuzuncu asır Bektaşî şa-

irlerindendir. Hayatı hakkında bir maluma-

ta sahib değiliz. Ancak elimize geçen bir iki 

manzumesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

599, 906).

(885a)

NİGÂHÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî 

şairlerinden olan Nigâhî hakkında hiç bir 

malumata sahib değiliz. Elimize geçen bir 

manzumesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

1022).

NUSRET: On dokuzuncu asır Bektaşî 

şairlerinden olan Nusret hakkında bir ma-

lumata malik değiliz. Ancak bazı mecmua-

larda on dokuzuncu asır ortalarında yetişdi-

ğine dair bazı malumat vardır. Elimize ge-

çen bir manzumesini buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 1059).

NEŞ’ET: On dokuzuncu asırda yetişmiş 

Bektaşî şairlerinden olan Neş’et’in hayatı 

hakkında bir malumata sahib değiliz. Elimi-

ze geçen bir manzumesini buraya kayd idi-

yoruz (Sayfa: 277).

NAKŞÎ: Aslen Akkirmanlı olan Nakşî, 

on dokuzuncu asırda yetişmiş Bektaşî şa-

irlerindendir. Manzumeleri çok yüksek 

bir görüşle yazılmışdır. Kudretli bir şair 

olan Nakşî’nin tasavvufî şiirleri Bektaşî 

dergâhlarında büyük bir zevkle okunurdu. 

Elimize geçen birkaç manzumesini buraya 

kayd idiyoruz (Sayfa: 603, 906, 906, 1023, 

1024, 1024, 1336).

NA’LÎ: On dokuzuncu asırda yetişmiş 

Bektaşî şairlerinden olan Na’lî’nin hayatı 

hakkında bir malumata sahib değiliz. Elimi-

ze geçen bir manzumesini buraya kayd idi-

yoruz (Sayfa: 903).

(885b)

NİYAZÎ: On dokuzuncu asrın ibtidala-

rında yetişmiş Bektaşî şairlerindendir. Ha-

yatı hakkında bir malumata sahib değiliz. 

Ancak bu Niyazî’yi “Mısrî Niyazî” ile ka-

rışdırmamalıdır. Bu Niyazî başka bir şahsi-

yetdir. Elimize geçen birkaç manzumesini 

buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 606, 606, 606, 

1078).

NECMÎ BABA: Aslen Yozgadlıdır. On 

dokuzuncu asır Bektaşî şairlerinden ve ba-

balarındandır. İstanbul’da uzun müddet 
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ikamet itmişdir. Doğum tarihi hicrî 1245 se-

nesindedir. Evvela Nakşîbendiyü’l-Halidî 

tarikatına intisab itmiş muahharen tarik-i 

nazenine intisab ve hicrî 1309 tarihinde 

Kırşehr’de Pir evinde icazet alarak baba ol-

muşdur. Âteşîn bir şair ve ehl-i tarik olan 

Necmî Baba 87 yaşlarında oldığı halde 1332 

hicrî senesinde vefat itmiş ve vasiyeti muci-

bince Üsküdar’da Haşimî dergâhı hazîresine 

defn idilmişdir. Elimize geçen nefesleri-

ni buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 908, 1058, 

1512, 1512, 1513, 1514, 1514, 1515, 1516, 1517, 

1517, 1517, 1518, 1518, 1518, 1519, 1519, 1519, 

1520, 1521).

NECMEDDİN: On dokuzuncu asır-

da yetişmiş Bektaşî şairlerinden olan 

Necmeddîn’in Mehmed Rauf isminde bir 

zata hitaben yazdığı bir manzumesi elimi-

ze geçmişdir. Çok yüksek bir kudrete malik 

olan bu şairin maalesef hayatı hakkında bir 

malumata sahib değiliz. Bir şiirini buraya 

kayd idiyoruz (Sayfa: 1023).

NÜZHET: On dokuzuncu asırda yetiş-

miş şairlerindendir. Aslen Çemişkezeklidır. 

İlk devre mebuslarından olan Nüzhet, ha-

len İstanbul’da ikamet itmekdedir. Hayatı 

hakkında esâslı bir malumata sahib değiliz. 

Elimize geçen bir manzumesinin yazılı bu-

lundığı Sayfa numrosunu buraya kayd idi-

yoruz (Sayfa: 1564).

(886a)

VİRANÎ: On altıncı asırda yetişmiş 

Bektaşî şairlerindendir. Şairliğinde orta fa-

kat itikadında üstün kabiliyetli bir şairdir. 

Balım Sultan’a intisab itmiş, Bektaşîlik ta-

rikatına girmiş olan Viranî, Necef Bektaşî 

dergâhı postnişini oldığı ve Şah Abbasla 

görüşdiği şâyi ise de bunu tevsik kabil ola-

mamışdır. Rıfkı Efendi, “Bektaşî Sırrı” adlı 

eserinde Vîrânî içün şunları yazar: Aslen 

Nusayrî ise de Hurufîliğe dahi meyl itmiş 

ve birçok eş’ar ve nesr ile memlu olan meş-

hur risalesini ortaya koymuşdur. Risalesi ta-

mamıyla Cavidânlar’ın hülâsasıdır. Elimize 

geçen manzumelerini buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 282, 610, 610, 611, 612, 612, 613, 614, 

614, 614, 921, 922, 922, 922, 923, 923, 923, 924, 

924, 924, 1029, 1029, 1030, 1031, 1031, 1032, 

1059, 1089, 1089, 1089, 1090, 1208, 1209, 1209, 

1209, 1209, 1209, 1210, 1210, 1210, 1323, 1337, 

1381).

VİRDÎ: On sekizinci asrın tanınmış 

Bektaşî şairlerindendir. Zamanında büyük 

şöhret kazanmışdır. Şiirlerinde sade Türkçe 

daima göze çarpar. Sonra bilhassa Alevîliği 

terennüm itdiği pek barizdir. Elimize ge-

çen bir manzumesini buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 610).

VAHDETÎ: Bosnalı olan Vahdetî, 

Bektaşî şairlerindendir. Vahdetî’nin Dime-

tokalı oldığı da bazı yerlerde kayıdlıdır. 

Dimetoka’da bulunan Vahdetî başka mıdır? 

Bu hususda kat’i bir delil mevcud değildir. 

Hicrî 1308’den 1060 tarihine kadar Pir evi 

postnişinliğinde bulunmuşdur. Malumatı 

oldukca yüksek, kıymetli bir Bektaşî oldığı 

söylenmekdedir (Sayfa: 927, 927, 928, 930, 

930, 930, 931, 931, 932, 932, 932, 1032). (B. Ş. 

Sayfa: 390).

(886b)
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VEHBÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî 

şairlerindendir. Mora’da doğdu. Hayatı 

hakkında fazla malumata tesadüf ideme-

dik. Mora’da Süleyman isminde bir azizin 

müridi olup kendisinin yazma bir divanı 

Üsküdar’da Selim Ağa Kütübhanesi’nde 

numro 76’da hece ve aruz vezniyle şiirleri 

ihtivâ iden bu nüsha 1375 beytden ibâretdir. 

Manzumelerinde Hurufîlik telkinlerini de 

terennüm iden şair, Hacı Bektaş-ı Velî, Eş-

refoğlu Rûmî, Bedreddin Simavî gibi maruf 

şahsiyetler hakkında medhiyeler kaleme al-

mışdır. Elimize geçen bir iki şiirini buraya 

kayd idiyoruz (Sayfa: 1212, 1323).

VASIF: On dokuzuncu asır Bektaşî şair-

lerindendir. Edib ve şair bir zat olan Vâsıf’ın 

hayatı hakkında bir malumata sahib değiliz. 

Elimize geçen bir iki manzumesini buraya 

kayd idiyoruz (Sayfa: 925, 926).

VELÎ BABA: Sizgende tâbi İlegob kö-

yünde “Velî Baba” isminde bir Bektaşî med-

fundur. Bazı Bektaşîler ise Rumili’de “Velî 

Baba” isminde bir azizin mevcud oldığını 

söylemekdedirler. Bu hususda kat’i bir şey 

söylenemez. Sadedin Nuzhet Ergun mer-

hum bir eserinde, on dokuzuncu asrın ibti-

dalarında yaşamış Bektaşî şairlerinden oldı-

ğını bildirmekdedir.

Hayatı hakkında bir malumat mevcud 

olmamakla beraber hicrî 1234’de kaleme 

aldığı bir manzumesine göre bir müddet 

seyahatlerde bulundığı anlaşılıyor. Olduk-

ca şöhret kazanmış bir Bektaşî şairidir. Şi-

irlerinde “Velî”, “Kul Velî”, “Derviş Velî”, 

“Velî Baba” mahlaslarını kullanmışdır. Eli-

mize geçen şiirlerini buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 615, 615, 616, 617, 617, 617, 618, 618, 

619, 619, 1079, 1123, 1210, 1211, 1211, 1424, 

1424).

(887a)

HAŞİMÎ BABA: Sa’deddin Nuzhet’e 

nazaran Haşimî, on sekizinci asrın meşhur 

şahsiyetlerindendir. Üsküdar’da doğdu. 

Esasen celvetî tarikatına mensubdu. Fakat 

sonradan Mısır’daki Kasırü’l-ayn şeyhi iken 

İstanbul’a gelen Hasan Baba -vefatı 1170’dir- 

Hasan Baba’ya intisab iderek Bektaşî ol-

muşdur. Bir aralık Kırşehr’de bulundu. 

1197 hicrî yılında Üsküdar’da vefat itdi. Şi-

irlerinde Alevîlik, Hurufîlik, Melâmîlik tel-

kinlerini mezc iden bu zat kuvvetli bir şair 

olmakla beraber “Hurufî Şairleri” adlı eser-

de tafsilat vardır. Haşimî, bilahare baba ve 

hâlife olmuş, birçok Bektaşî babalarına da 

icazet virmişdir. Bu miyanda Giridli şair Sa-

lacıoğlu ve Şemsî Baba’yı zikr idebiliriz. Bu-

raya Bektaşîlerce çok sevilen şiirlerini kayd 

idiyoruz (Sayfa: 283, 284, 284, 620, 620, 621, 

933, 934, 934, 936, 937, 1032, 1033, 1034, 1034, 

1453, 1324).

HATİFÎ: On dokuzuncu asırda yetişmiş 

Bektaşî şairlerindendir. Hayatı hakkında 

malumata sahib değiliz. Vücuda getirdiği 

bir manzume onun Kırşehr Hacı Bektaş-ı 

Velî dergâhı mensublarından oldığını gös-

termekdedir. Hicrî 1268’den 1285 tarihi-

ne kadar Pir evi postnişinliğinde bulunan 

Türabî Ali Dede Baba, Hacı Hasan Dede 

Baba gibi şahsiyetlere aid bazı malumatı da 

ihtiva iden bu mühim destan dergâhda ge-
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çen birtakım hadiseleri de bildirmekdedir. 

Hâtıfî’nin bu hususa dair yazdığı destanın 

Sayfa numrosunu buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 1125).

(887b)

HÂDÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî şair-

lerindendir. Seyyid Gâzi kasabasına bir saat 

mesafede Sultan Şüca Tekkesi’nin postnişini 

Mehmed Şücaeddîn Dede’nin oğlıdır. Ba-

basından sonra yerine kendisi geçdi. Hicrî 

1285’de vefat itdi. Asıl ismi “Rıza” olan 

Hâdî’nin bir hayli manzume vücuda getir-

diği anlaşılmakdadır. Elimize geçen bir iki 

manzumesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

1212, 1324, 1416, 1416, 1417, 1419).

HİMMET: On dokuzuncu asırın son-

larında yetişmiş olan Bektaşî saz şairlerin-

dendir. Kayserilidir. Diğer saz arkadaşları 

ile Anadolı’nın birçok yerlerinde gezmişdir. 

Arkadaşları arasında “Koca Himmetî” diye 

anılmakda idi. Elimize geçen bir manzume-

sini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 933)

HERDEMÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî 

şairlerinden olan Herdemî’nin hayatı hak-

kında bir malumata sahib değiliz. Elimize 

geçen bir manzumesini buraya kayd idiyo-

ruz (Sayfa: 621).

HENGÂMÎ: On dokuzuncu asırda ye-

tişmiş Bektaşî saz şairlerindendir. Aslen Rus-

çukludur. Saz arkadaşlarından Gedâyî’nin 

yazdığı destanda bütün bu saz şairlerinin 

isimleri yazılıdır. Hengâmî de beraber gez-

diği ve dolaşdığı Anadolu’da birçok muam-

malar asar ve iyi saz çalardı. Elimize geçen 

bir iki şiirini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

622, 1079, 1356).

(888a)

HÜDAYÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî 

şairlerinden olan Hüdâyî’nin hayatı hakkın-

da bir malumata sahib değiliz. Elimize ge-

çen bir manzumesini buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 622).

YUNUS EMRE: Sivrihisar’a tâbi 

Sarıköy’de doğmuşdur. Orada ziraat ile 

iştigal ider, fakirü’l-hâl bir zat olup ek-

diği ekinden bir nesne hasıl olmayın-

ca şöylece bir fikr itdi ki, “Bir bahane ile 

Sulıcakarahöyük’de Hünkâr Hacı Bektaş-ı 

Velî’ye varayım, andan kefaf-ı nefs içün bir 

nesne temenni ideyim.” didi. Bu düşünce ile 

bir öküze bir mikdar yemiş yükledi. Alup 

Karaca Höyük’e Hünkâr nazarına götürdü 

ve eyitdi: “Ben fakirü’l-hal kimseyim ehl-i 

ıyâlim içün ekinimden bu yıl bir nesne hasıl 

olmadı. Bu yemişi alın, avzın ataa kılın! Si-

zin aşkınızdan kefaf idelim.” didi. Hazret-i 

Hünkâr işaret idüp ol yemişi dervişler ye-

diler. Bunun üzerinden birkaç gün geçdi. 

Bu kere Yunus Emre gidecek oldu. Hazret-i 

Hünkâr eyitdi: “Çıkın görün. Buğday mı is-

ter, yoksa her ölçek içün iki nefes vireyim.” 

Hünkâr’ın bu sözünü Yunus’a söylediler. 

Yunus eyitdi: “Ben nefesi neyleyim. Bana 

buğday gerekdir.” didi. Dervişler Yunus’un 

didiğini Hazret-i Hünkâr’a bildirdiler. Bu 

defa Hünkâr’dan haber getirdiler ki, “Her 

ölçeğin başına on nefes vireyim.” didi. Yine 

evvelki gibi “Ben nefesi neyleyim. Ehl-i iyal 

sahibiyim. Bana buğday gerekdir.” didi. 
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Andan Hazret-i Hünkâr emr itdi. Yunus’un 

öküzüne buğday yüklediler. Andan Yunus 

yola düzüldü. Ta ki, Yunus, kendi köyü-

nün aşağı ucuna geldi. Bu defa Yunus fikr 

itdi ki, “Ben olmaz iş işledim. Velayet erine 

vardım. Bana bir ölçek yerine on nefes vir-

di almadım. Halbuki buğday bir nice gün 

yiyince tükenür.” didi. Andan tekrar köye 

döndü. Hazret-i Hünkâr’ın astanesine geldi. 

Buğdayı indirdi. Eyitdi: “Erenler Şahı, bana 

evvel himmet olunan nasibi virsünler. Buğ-

day bana gerekmez.” didi.

(888b)

Halifeler bu hâli Hazret-i Hünkâr’a ilam 

itdiler. Andan Hazret-i Hünkâr eyitdi: “Ol iş 

şimden girü olmaz. Biz o kilidin anahtarın 

Tapduk Emre’ye virdik. Varsun nasibin an-

dan alsun.” didi. Yunus Emre dahi Hazret-i 

Hünkâr’ın ol nefes ile Tapduk Emre’ye vardı. 

Hâli ilam eyledi. Tapduk Emre, Yunus’u ka-

bul itdi ve Yunus Emre’yi asitanesine odun 

getirmeğe tayin itdi. Yunus, her gün arka-

sıyla dağdan odun taşımağa başladı. Kırk yıl 

bu nevile Tapdum Emre’ye hidmet itdi. On 

dördüncü asrın ilk yıllarında yaşadığı kabul 

idilmekdedir. Elimize geçen manzumelerini 

buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 625, 625, 626, 

626, 626, 627, 627, 627, 628, 628, 628, 629, 629, 

629, 629, 630, 630, 631, 631, 631, 632, 632, 633, 

633, 634, 634, 635, 635, 635, 636, 636, 637, 637, 

637, 938, 1060, 1080, 1133).

YEŞİL ABDAL: On yedinci asır sonla-

rında yaşadığını tahmin itdiğimiz Bektaşî 

şairlerindendir. Hayatı hakkında bilgimiz 

yokdur. Yalnız o asır içinde yazılmış bir 

mecmuada bir şiiri göriliyor. Aynı zaman-

da Talat Onay’a aid bir mecmuada bir nefesi 

kaydlıdır. Mezkûr nefesi buraya kayd ile ik-

tifa idiyoruz (Sayfa: 623).

YEMİNÎ: On altıncı asırda yaşayan ve 

iyice şöhret kazanan Yemİnî’nin “Faziletna-

me” adlı bir eseri vardır ki, onda Ali’ye ve 

evlâdına olan sevgisini, bağlılığını tebarüz 

itdirmişdir. Elimize geçen bir şiirini buraya 

kayd idiyoruz (1060).

(889a)

YAHŞÎ BABA: On dokuzuncu asır 

Bektaşî şairlerinden olan Yahşî Baba’nın ha-

yatı hakkında bir malumata sahib değiliz. 

Elimize geçen bir şiirini buraya kayd idiyo-

ruz (Sayfa: 1080).

YUSUF DEDE: Bektaşî şairlerinden olan 

Yusuf Dede, 1250 tarihinde Tekirdağı’nda 

doğmuşdur. Tekirdağı Bektaşî şairlerinden 

Cemâlî Baba ile aynı devrde yaşamış ve 

çok güzel şiirler yazmışdır. 80 yaşında iken 

Tekirdağı’nda vefat itmişdir. Elimize geçen 

bir iki şiirini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

624, 624). (Tekirdağlı Şairler, Sayfa, 161).

YEKSANÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî 

şairlerinden olan Yeksanî’nin Ermeniden 

dönme Müslüman ve sonra Bektaşî oldığı 

Derviş Enverî ile birlikde Anadolu’da saz 

çalarak dolaşdığı merhum derviş ve âşık 

Enverî’nin ifadatındandır. Elimize geçen bir 

manzumesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

622).
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YESARÎ BABA: El-Hâc Mustafa Yesarî 

Baba’yı Merdivenköy Bektaşî Dergâhı post-

nişini Mehmed Ali Hilmi Dede Baba’nın 

han-kâh-ı Hazret-i Pir Hünkâr Hacı Bektaş-ı 

Velî’ye postnişin ve dede-baba tayin olun-

dıkları zaman Merdivenköy’deki dergâha 

vekil olarak bırakmışdır. Üç sene dergâh-ı 

mezkurde postnişinlik idüp bilahare 

Yunanistan’ın Teselya kıtasında kâ’in Dur-

bali Sultan Dergâhı’na gitmişdir.

(889b)

Oradan İstanbul’a avdet itmek üzere 

iken 1325 senesi Muharremü’l-Haram’ının 

beşinci günü Galos’da vefat itmişdir. Orada 

medfundur. Elimize geçen birkaç şiirini bu-

raya derc idiyoruz (623, 623, 938, 938, 1035, 

1060, 1060, 1344, 1344, 1450). (Bektaşî Şairle-

ri, Sayfa, 408).

İLÂVELER

İBRAHİM EDHEM: On dokuzuncu asır 

Bektaşî şairlerindendir. Hayatı hakkında bir 

malumata sahib değiliz. Elimize geçen bir 

nefesini buraya kayd idiyoruz (314).

EDAYÎ: On altıncı asır Bektaşî şairle-

rindendir. Hayatı hakkında bir malumat 

elde idemedik. Elimize geçen bir nefesini 

buraya kayd ile iktifa idiyoruz. (1214). Bir 

aralık Mısr’a gitdiğini ve on sekizinci asrın 

sonlarında yetişen saz şairlerinden Benderli 

Cesarî bir manzumesinde Edayî ile birlikde 

Lezizî’nin iki üstad saz şairi oldıklarını şu 

beytle anlatmak istemişdir.

Cesarî uzun bir divan nazm inşa ider 

idim,

Edayî hem Lezizî-veş iki üstadım olsay-

dı.

İLHAMÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî 

saz şairlerinden olan İlhamî’nin asl ismi 

“Serkis”dir. Aslen Ermeni olup Müslüman 

olmuş ve Bektaşî tarikatına intisab itmişdir. 

Şiirinin okunmasından anlaşılacağı üzere 

oldukca iyi bir şairdir. Hayatı hakkında faz-

la malumata sahib değiliz. Elimize geçen bir 

manzumesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 

1526).

EKREM BABA / DERTLİ: Aslen Ada-

nalı Ekrem Baba, on dokuzuncu asır babala-

rındandır. Mecdî Baba’dan icazet almışdır. 

Halen Kısıklı’da Eski Nahiyesi karşısında 14 

numrolu kendi evinde oturmakdadır. Eli-

mizde bulunan manzumelerini buraya kayd 

idiyoruz (Sayfa: 1183, 1184, 1487, 1487, 1508, 

1509).

(890a)

ÇOBANÎ BABA: Bu zat hakkında hiç 

bir yerde bir malumat elde idemedik. Eski 

zamanlarda yaşamış bir baba olup elimizde 

yalnız bir şiiri mevcuddur. O şiirini de bura-

ya kayd idiyoruz (Sayfa: 1595).

HASIRETÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî 

şairlerinden olan Hasıretî’nin hayatı hak-

kında bir malumata sahib değiliz. Ancak eli-

mize geçen bir şiirini buraya kayd ile iktifa 

itdik (Sayfa: 1182).
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HACI RECEB: On dokuzuncu asır 

Bektaşî şairlerinden olan Hacı Receb 

Dimetoka’da kâ’in Seyyid Ali Sultan 

Dergâhı’na intisab itmiş bir Bektaşî oldığı 

nefesinin mütalaasından da anlaşılmakda-

dır. Hayatı hakkında başka malumata sahib 

değiliz. Elimize geçen bir şiirini buraya kayd 

idiyoruz (Sayfa: 1483).

REMZÎ: Remzî, on dokuzuncu asır 

Bektaşî şairlerindendir. Hayatı hakkında bir 

malumata sahib değiliz. Elimize geçen bir 

nefesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 1185).

RÂSİM: On dokuzuncu asır Bektaşî 

şairlerinden olan Rasim hakkında bir ma-

lumata sahib değiliz. Ancak mecmuamıza 

kayd itdiğimiz şiirlerinden anlaşıldığına 

göre Bektaşîliğe karşı derin bir bağlılık gös-

termekde, oldukca iyi şiirler yazmakdadır. 

Elimize geçen birkaç şiirini buraya kayd idi-

yoruz (Sayfa: 1451, 1452, 1452, 1452).

ZEYNEB: “Mısırlı Zinet Hanım” dinil-

mekle marufdur. Şehzadebaşı’ndaki kona-

ğı bir vaktler üniversite olmuşdu. Bilahare 

yanmışdır. Zeyneb, on dokuzuncu asırda 

Seyyid Gazi Dergâhı’ndan celb itdiği iki 

baba tarafından nasib virilerek Bektaşî ya-

pılmışdır. Elimize geçen bir nefesini buraya 

kayd idiyoruz (Sayfa: 1230).

(890b)

ZEYNELADİBÎN: On dokuzuncu asır 

Bektaşî şairlerindendir. Aşağıda kayd itdi-

ğimiz bir nefesinin mütalaasından da anla-

şılacağı vechile 1293’de bermurad oldu diye 

yazdığına Kırşehr’inde Hazret-i Pir’de 1293 

hicrîde nasib aldığı anlaşılmakdadır. Elimi-

ze geçen bir şiirini buraya kayd idiyoruz 

(Sayfa: 1329).

ZEHRÂ BACI: On dokuzuncu asır 

Bektaşî şairlerinden Zehra Bacı, oldukca iyi 

şiir yazan bacılardandır. Kendilerine nakıs 

diyen erkekler hakkında yazdığı bir şiirden 

de anlaşılmakdadır ki, kuvvetli bir şairdir. 

Elimize geçen bir şiirini buraya kayd idiyo-

ruz (Sayfa: 1377).

SEVDÂYÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî 

saz şairlerinden olan Sevdayî, Enverî, 

Gedâyî, Şöhretî ile Anadolu’da ve Rumili’de 

bir hayli dolaşmışdır. Elimize geçen bir des-

tanını buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 1352).

SEYYİD DEDE: On dokuzuncu asır 

Bektaşî şairlerinden olan Seyyid Dede hak-

kında bir malumata sahib değiliz. Elimize 

geçen bir nefesini buraya kayd ile iktifa idi-

yoruz (Sayfa: 1450).

ŞÎRÎN BACI On dokuzuncu asır Bektaşî 

şairlerinden olan Şîrîn Bacı Ankara’da ika-

met itmekdedir. Hayatı hakkında fazla ma-

lumata sahib değiliz. Elimize geçen bir şiiri-

ni buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 1489).

ŞEMS-İ TEBRÎZÎ: Şems-i Tebrizî aslen 

Tebrizlidir. Hayatı hakkında bir malumata 

sahib değiliz. Elimize geçen iki şiirini bura-

ya kayd ile iktifa itdik (Sayfa: 1455, 1420).

(891a)

SALİH: On dokuzuncu asır Bektaşî şa-

irlerinden olan bu zat hakkında fazla bir 

malumata sahib değiliz. Ancak şiirlerinden 
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kuvvetli bir şair oldığı anlaşılmakdadır. Eli-
mize geçen bir şiirini buraya kayd idiyoruz 
(Sayfa: 1332).

SADRÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî şair-
lerinden olan Sadrî, âteşîn bir şairdir. İmam 
Hüseyin hakkında yazmış oldığı bir mersiye 
cidden Şah-eserdir. Elimize geçen bir mersi-
yesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 1405).

ABDÎ: Bu zatın hayatı hakkında bir ma-
lumata sahib değiliz. Ancak saz şairlerinden 
olan Abdî’nin elimize geçen bir destanını bu-
raya kayd ile iktifa idiyoruz (Sayfa: 1590).

FAZIL BABA: On dokuzuncu asır 
Bektaşî şairlerinden olan Fâzıl Baba’nın ha-
yatı hakkında bir malumata sahib değiliz. 
Elimize geçen bir şiirini buraya kayd idiyo-
ruz (Sayfa: 1455).

KURBANÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî 
şairlerinden olan Kurbanî’nin hayatı hak-
kında bir malumata malik değiliz. Ancak 
elimize geçen bir manzumesini buraya kayd 
idiyoruz (Sayfa: 1414).

KABULÎ BABA: Bursa’ya bağlı M. N. 
Paşa kazasına tâbi Kabulî Baba dergâhı post-
nişini olan Kabulî Baba hakkında bir malu-
mata sahib değiliz. Elimize geçen birkaç 
manzumesini buraya kayd idiyoruz (Sayfa: 
1421, 1482, 1524, 1815).

(891b)

NACÎYE BACI: On dokuzuncu asır-
da yetişmiş Bektaşî şairlerindendir. Naciye 
Bacı’nın da Zehra Bacı gibi erkekler hakkın-
da yazdığı bir şiiri buraya kayd ile iktifa idi-

yoruz (Sayfa: 1376).

VEYSÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî şair-
lerinden olan Veysî hakkında bir malumata 
sahib değiliz. Ancak elimize geçen bir şii-
rini buraya kayd ile iktifa idiyoruz (Sayfa: 
1505).

YAHYA: Vaktiyle şeyhülislâm olan 
Yahya Efendi’nin elimize geçen bir şiirini 
buraya kayd idiyoruz. Bu zatın hayatı hak-
kında fazla bir malumata sahib değiliz. Şiiri-
ni buraya derci diyoruz (Sayfa: 1522).

YETİMÎ: On dokuzuncu asır Bektaşî 
şairlerinden olan Yetimî hakkında sarih bir 
malumata sahib değiliz. Elimize geçen bir 
manzumesini buraya kayd ile iktifa idiyo-
ruz (Sayfa: 938).

YESARÎ BABA: On dokuzuncu asırda 
yetişmiş Bektaşî saz şairlerindendir. Asıl 
adı Mehmed’dir. Şakir Ülkütaş’ın Sinob’da 
yapdığı araşdırmalara göre 1219 (1804)’de 
Batum’da doğdu. Bir müddet medrese tah-
sili gördü. Sonra âşıklığa heves itdi. Saz çal-
makda maharet sahibi oldu. Hayatının mü-
him bir kısmını Anadolu’da geçirmişdir. Bir 
müddet Kırşehr Bektaşî Hankâhında kaldı. 
Kilar evi babalığında ve türbedarlıkda bu-
lundu. Bir manzumesinde şöyle diyor:

Astanına kılup nakd-i dil ü cânı nisar

Can ü dilden hizmet-i dergâhın itdim 
ihtiyar

Kulluk ile âlem-i ma’nâda oldum şeh-
suvar

Devlet-i dünyaya itmezsem aceb mi 
i’tibâr

(892a)
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Nihayet Sinob’da yerleşdi. Bu şehrde-

ki Bektaşî Tekyesi’nde iki yıl babalık itdi. 

Yetmiş sekiz yaşında iken 1297 senesinde 

Sinob’da vefat itdi. Zeytünlük mesiresi civa-

rında defn idildi.

Kitabesi Şudur:

İşitmişdi irci’i savtın çekildi dâr-ı 

kesretden

İrmişidi vahdete azm-ı reh-i dâr-ı bekâ 

itdi

Nice yıllar kilar-ı Hankâh-ı Hazret-i 

Pirde

İdüp sıdk ile hizmet hakka tahsil-i rıza 

itdi

Zaman-ı postnişinlik geldi amma 

olmadı kısmet

Çerâğ-ı ömrini bad-ı ecel geldi fena itdi

Erenler hizmetinde şöyle Pir-i nâ-tüvân 

oldu

Tarik-i nâzenînde namını fevka’l-‘âlâ 

itdi

Batûmlu Yesârî’nin şöhreti kaldı bu 

âlemde

Yetişdi menzil-i maksûdına terk-i sivâ 

itdi

Çıkup bir er Gedâyî söyledi ammâ dü-

tarîh,

Yesarî Hazret-i Pirine cânını fedâ itdi.

Yesarî’nin gerek hece vezniyle gerek 

aruz vezniyle mecmualarda epeyce şiirine 

tesadüf idilür. Şâkir Ülkütaşır da onun yüz 

kadar manzumesini toplamışdır. Saded-

din Nuzhet Ergun’un yazmış oldığı Bektaşî 

Şairleri Mecmuası’nın ilk tabında Filibeli 

Yesarî namına tesbit itdiği şiirlerin de bu 

şaire aid oldıklarını Sadeddin Nüzhet mer-

hum ikinci kitabının 214’üncü Sayfa sinde 

zikr itmekdedir. Binaenaleyh Filibeli Yesarî 

namına 1777’inci Sayfa de gösterdiğimiz şi-

irlerin de bu Yesarî Baba’ya aid oldığı içün 

buraya kayd itdik (Sayfa: 623, 623, 937, 937, 

1035, 1060, 1060, 1344, 1344, 1450).

HİTÂBÎ: Aslen Midillili olan Hitabî 

Kanunî Sultan Süleyman devrinde yaşamış 

bir sipahi olup hayatı hakkında bir malumat 

yokdur. Elimize geçen birkaç şiirini buraya 

derc idiyoruz (Sayfa: 1301, 1301, 1431, 1431, 

1431, 1584, 1584, 1584).
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Necdet KURT1

ÖZ

Bu bildiride, içerik bakımından Alevi 

deyişlerinin Yesevî Hikmetleri ve öğretileri 

ile ilgisi incelendi. Anadolu coğrafyası başta 

olmak üzere, Balkanlar ve Azeri coğrafyası 

dâhil, yakın coğrafyalardaki günümüz alevi 

âşıklarının ve zakirlerinin saz (bağlama vb. 

çalgılar) eşliğinde okuduğu nefes, deyiş vb. 

eserlerin icra geleneğinin, Ahmed Yesevî 

hikmetleri ve bu hikmetlerin icra şekillerin-

deki kökenleri araştırıldı. Yesevî’den son-

ra Anadolu’da onun izinden giden Yunus 

Emre, Hacı Bektaşî Veli gibi gönül erenleri-

nin ve Türkler Anadolu’yu yurt edindikten 

sonra bu topraklarda yetişmiş olan eski ve 

yeni âşıklara ait çok sayıda deyiş incelen-

miş, hikmetlerle arasındaki benzerlik, baş-

ka bir tanımla deyişlerin, hikmetlerin nasıl 

devamı olduğu göz önüne serilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yesevî, Hikmet, 

Alevi, Zakir, Deyiş.

Makale geliş tarihi: 21.07.2016 • Makale kabul tarihi: 25.11.2016 

1 Müzik, folklor araştırmacısı.

ABSTRACT

In this study, the relation of Alevi folk 

poems with Yesevi “hikmets” (mysteries) 

and doctrine in terms of content has been 

examined. The origins of the tradition about 

performing pieces such as “nefes”, “deyiş” 

etc. with instruments (such as “bağlama”) 

by today’s “aşık” and “zakir” in especially 

Anatolia, and nearby regions including Bal-

kans and Azeri region has been researched 

in relation to Ahmed Yesevî “hikmets” and 

the tradition about the way of performing 

these “hikmets”. So many folk poems that 

belong to saints such as Yunus Emre, Haci 

Bektas Veli who followed Yesevi’s lead af-

ter him and new or old “aşık” people, who 

has grown in Anatolia after Turkish people 

settled in this region, has been analysed 

and the similarities between these folk po-

ems and “hikmets”, in other words how 

these folk poems has been the continuation 

of “hikmets”, has been revealed. 

Keywords: Yesevî, “Hikmet” (Mys-

tery), Alevi, “Zakir”, Folk Poem.

ALEVİ DEYİŞLERİNDEKİ YESEVÎ ÖĞRETİLERİ VE 

HİKMETLERİ 

YESEVÎ DOCTRINE AND HİKMETS (MYSTERIES) IN ALEVİ 
FOLK POEMS



302

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Türk topluluklarında, birçoğu Dede 

Korkut hikâyelerinde de geçen, ancak mut-

lak surette daha öncesi de olan “Manas, 

Oğuz Kağan, Satuk Buğra Han, Türeyiş, 

Bozkurt, Ergenekon, Yaradılış” gibi des-

tanların olduğu, bir söyleme ve destancılık 

geleneği vardır. Türkler İslam dinini seç-

meden önce de bu gelenek vardı. Eski za-

manlardan beri ölülerin arkasından ağıtlar 

yakarken, onların hayatta yaptıkları iyi işler 

ve kahramanlıkları anlatarak, genellikle ko-

nuşurcasına, bazen de ses tonlarını, iki veya 

üç ses üzerinde hareket ettirerek basit bir 

melodi yaratmak suretiyle, tonlamalar ve 

vurgulamalar yaparak ağıtlar söylendiği bi-

linmektedir. Günümüzde de Anadolu’nun 

birçok yöresindeki kimi cenazelerde aynı 

görüntülere şahit olmaktayız.  Bu durum, 

eski zaman içerisinde bir gelenek halini al-

mış ve eski çağlardaki profesyonel ağlayı-

cılık mesleğini doğurmuştur.  Zaman içeri-

sinde bu meslek kaybolmuştur. 

Burada bahsettiğimiz söyleme ve des-

tancılık geleneği, Türklerin İslamiyet’i seç-

mesinden sonra da varlığını devam ettir-

miş, yeni inanç sistemi içerisinde dini söy-

lemler ve İslami motiflerle dolu sözlerle icra 

edilen yeni kollar oluşturarak yeni bir akımı 

başlatmıştır. Bu yeni akımlarla oluşan ta-

savvufi edebiyat, kendi içerisinde de çeşitli 

kollar oluşturmuş ve farklı coğrafyalara ait 

müzik kültürleri içerisinde de, kendine has 

müzikal yapılar yaratmıştır. Günümüzde, 

bu akımın sonucu olarak; özellikle halk mü-

ziğinde deyiş, semah, tevhit, duvaz-imam, 

mersiye, nefes, ilahi vb. gibi gerek sözel, ge-

rekse müzikal olarak ayırt edilebilir yapılar 

oluşmuştur (Kurt, 2016). 

Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra, 

bu konuda en etkili olan isim, Şeyh İbrahim 

ve Ayşe Hatun’un (Bice, 1993: 9) çocukları 

olarak 11. yüzyılda, Sayram’da dünyaya 

gelen (Hâce2) Ahmed Yesevî’dir (Gündüz, 

1998: 192). Gerek yaşam tarzı, gerek yetiştir-

diği öğrenciler ve gerekse ekolü açısından, 

Müslüman-Türk tarih, kültür ve medeni-

yetindeki etkileri günümüze kadar gelmiş-

tir. Yaşadığı bölge ve dönemde, hatta yaşa-

mından sonra da öğretileriyle, Türk dilinin 

var olmasında ve Anadolu’da İslâmiyet’in 

yayılmasında büyük bir önem arz etmiş, 

önemli mutasavvıf, şair, gönül, fikir ve dü-

şünce erenidir. 

Ahmed Yesevî ve Yesevîlik, bugün için 

başlıca üç ana coğrafi bölgede yayılmış ve 

günümüze kadar devam etmiştir. Bunlar 

Kazakistan, Özbekistan, kısmen Türkme-

nistan ile Tacikistan’ı ve Volga boylarını içi-

ne alan Orta Asya ağırlıklı saha; Hindistan 

sahası ve Anadolu sahasıdır (Ocak, 1993: 

299).

Kendisinden sonra gelen, Mevlânâ, Yu-

nus Emre ve Hacı Bektaş-î Veli gibi gönül 

erenlerinde etkilemiştir. Yesevî’ye göre; 

kemâle ermek için inanmayanlar dâhil, 

hiç kimseyi incitmemek gerekir. Yunus 

Emre’nin, 

2 Sayram’da Muhammed İbnü’l -Hanefiyye soyundan 
gelenlere hâce denildiği için, bu soydan gelen Ahmed 
Yesevî de Hâce Ahmed, Hâce Ahmed Yesevî ve Kul 
Hâce Ahmed şeklinde anılmaktadır.
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Bir kez gönül yıktın ise 

Bu kıldığın namaz değil 

Yetmiş iki millet dahi 

Elin yüzün yumaz değil

Hacı Bektaş-î Veli’nin ise, “İncinsen de, 

incitme” sözü bu fikrin bir tecellisi, bir gös-

tergesidir. 

Yesevîlik ile Bektaşîlik arasındaki bağ-

lantı konusunda, tarihi olarak Ahmed 

Yesevî ile Hacı Bektâşî Velî arasında, ölüm 

ve doğumları dikkate alındığında en az 

elli-yüz yıllık bir süre olması gerekirken, 

menkıbelerde ikisinin çağdaş olarak gös-

terildiği dikkat çekmektedir. Hatta Hacı 

Bektâşî Velî, Ahmed Yesevî’nin halifesi 

olarak takdim edilmiştir (Hayati, 1999:42). 

Durum böyle olmamakla beraber, Ahmed 

Yesevî’nin Hacı Bektaşî Velî üzerindeki et-

kisi tartışılmazdır. Nitekim velayetname-

lerde ona gösterilen saygı ve sevgiye, başka 

hiçbir yerde rastlanmaz. Bu kitaplarda Ah-

med Yesevî’den “doksan dokuz bin Türkis-

tan pîrinin ulusu” ve “Pîrlerin pîri” şeklin-

de bahsedilmektedir (Öztürk, 1998: 222).

Hayattayken söylediği, ancak birçoğu 

ölümünden sonra öğrencileri tarafından 

yazıya geçirilen “Yesevî Hikmetler’i” adıy-

la bilinen şiirler de, diğer birçok fikirleri 

gibi günümüze kadar etkisini sürdürerek 

gelmiştir. Yine, Yesevî’ye ait menkıbeler 

de aynı etkiyle günümüze ulaşmıştır. Hik-

metlerinde sıkça değindiği, “Dünyanın 

geçici olduğunu bilerek onun için üzülme-

mek, yücelerin yücesinin Allah olduğunu 

bilerek kibirden kurtulmak ve dünyadaki 

ikbâle güvenmemek, insanlara karşı her 

türlü haksızlıktan kaçınmak ve hatta ölme-

den önce ölmek gerekir” şeklindeki ifade-

leri, daha sonraları Alevi-Bektaşî zakirleri 

arasında çok işlenerek, söylenen deyişler 

haline dönüşmüştür. Aşağıda değindiğimiz 

Yesevî hikmetlerindeki bu görüşler ve daha 

birçok görüş, ilerleyen zamanlarda Alevi 

zakir’lerinin sazlarında ve sözlerinde tecelli 

etmiş ve geniş kitlelere ulaşmıştır. Ayrıca, 

Bektaşilikteki pîre bağlılık, ölmeden ölmek, 

nefsi ıslah etmek, dünya malına güvenme-

mek gibi öğretiler de fikirlerinin devamı 

açısından bu görüşün devamı niteliğinde-

dir. Kazakların bu hikmetleri saz (Dombra 

ve Yaylı Kopuz) eşliğinde söyledikleri bi-

linmektedir. Hikmetlerinin ilk söylendiği 

zamanlarda, Manas Destanı örneğinde ol-

duğu gibi herhangi bir saz olmadan, nazım 

(düz) olarak okunduğunu, sonraları ise saz 

eşliğinde söylendiğini tahmin etmekteyiz. 

Bunda, Türk topluluklarındaki saz çalma 

ve söyleme geleneği ile yazılı metinlerin, 

müzik eşliğinde daha kalıcı ve daha ka-

bul görücü olmasının etkisi çok büyüktür. 

Hikmet’leri saz eşliğinde söyleme gelene-

ği de bu şekilde başlamış olmalıdır (Kurt, 

2016). 

Kazaklar ve Kırgızlar, saz şairlerini ve 

ozanları “Akın” olarak isimlendirmişlerdir. 

Hikmet’ler, Yesevî’den günümüze Akın’lar 

tarafından saz eşliğinde icra edilerek gel-

miştir. Son dönemde bölgedeki saz şairleri 

arasında, “Hikmetçi Akın” adıyla, yani saz 

eşliğinde sadece “Hikmet söyleyen âşıklar” 
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diyebileceğimiz yeni bir akım başlamıştır. 
Aslında buna bir nevi zakirlik veya zakirli-
ğin başka bir varyantı da denilebilir. 

Toplumlar eski inanç sistemlerini tüm-
den silemeyecekleri için eski inanç izlerini 
yeni inanç biçimlerine yansıtırlar. Türkler-
de bu yansıtış, İslam dininin çeşitli sahalar-
da az da olsa farklılaşmasına neden olmuş, 
tasavvufi düşünce biçiminin doğmasını 
sağlamıştır. Türkler arasında ilk olarak Orta 
Asya’da Ahmed Yesevî ile görülmeye baş-
layan tasavvuf akımı, daha sonra Moğol is-
tilasıyla Anadolu’ya gelen dervişlerle bura-
da da etkili olmaya başlamıştır. Anadolu’da 
Yunus Emre’yle doruk noktasına çıkan 
dini-tasavvufi halk edebiyatı her dönemde 
ve her zümrede önemli sanatçılar yetiştir-
miştir. Türkler, İslamiyet’i kabul ettikten 
sonra eski inanç sistemlerini bazı tarikatlar 
içinde sürdürmüşlerdir. Alevi-Bektaşi gele-
neğinde eski Türk inanç ve pratiklerinin di-
ğer tarikatlara oranla daha çok yer tuttuğu 
görülmektedir3.  

Yesevî’nin diğer bir eseri olan Fakr-
nâme, Dîvân-ı Hikmet’in bir bakıma mu-
kaddimesi özelliğini taşımaktadır. Muhteva 
itibariyle; tarikât adabını, usulünü, erkânını, 
kâmil bir şeyhin, bir dervişin vasıflarını, ta-
savvuftaki “Dört Kapı Kırk Makam”ı tem-
sil eder. Ahmet Yesevî, yolunun erkânını 
“Kırk Makam” esasına göre düzenleyen 
ilk Türk sûfîsidir. Başta Hacı Bektaşî Veli 

olmak üzere kendisini takip eden pek çok 

3 Erman Artun. Alevi - Bektaşi Edebiyatına Ge-
nel Bir Bakış http://turkoloji.cu.edu.tr/HALK%20
EDEBIYATI/5.php 2014.

Türk sûfîsinde de “Dört Kapı” sisteminin 

var olduğunu görmekteyiz. Bu dört kapı, 

“Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikât” kapıla-

rıdır. Her kapının da on makamı vardır. Bu 

düşünce ilk önce Ahmet Yesevî tarafından 

“Fakr-nâme”de dile getirilmiştir. Yunus 

Emre, Hacı Bektaşî Veli tarafından da aynı 

şekilde dile getirilen, daha sonraları alevi 

âşıkları ve zakirler tarafından deyişlerde 

de işlenmiş olan “Dört Kapı, Kırk Makam” 

anlayışı Türk İslâm tasavvufunun temel an-

layışını oluşturmuştur. İnancı, dört bölüme 

ayırarak öğrenme kolaylığı sağlamak hedef-

lenmiştir. 

Tasavvufun önemli umdelerinden 

biri olan fakr kelimesi hakkında Kamus 

Tercümesi’nde şu kayıt bulunmaktadır: 

“El-fakr, yoksulluk manasındadır, gına mu-

kabilidir. Fakr, masdar-ı metruk olup isim 

olarak mustameldir.” Sofiyye literatüründe 

fakr, mevhum olan varlıktan kurtulmak, 

fenafi’llah’a mazhar olmak yerinde kulla-

nılan bir tabirdir. Tasavvufta fakr’ın önemli 

bir yer tutması bilhassa “Fakr benim ifti-

harımdır” mevzu hadisine dayanmaktadır 

(Kemal, 2016). Yani, dünyevi olan her şey-

den arınıp Allah’ta yok olmak anlamında-

dır (fenâ4, fenâfillah). Bundan dolayıdır ki, 

Bektaşîler ve birçok tasavvuf ehli guruplara 

mensup sûfîler, kendilerinden söz ederken 

“Bu Fakir” diye hitap ederler. 

4 Sûfîler arasında “FAKR”, mevhum olan her türlü 
dünyevi varlıktan kurtulmak, fenâfi’llâh’a mazhar ol-
mak anlamında kullanılan bir terimdir (bkz. Mehmet 
Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri 
Sözlüğü I, İstanbul 1946, s. 585).
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Alevi Bektaşî edebiyatının kurucuları 

arasında olan Yunus Emre’nin şeyhi ve aynı 

zamanda Anadolu tasavvûfî hareketinin 

önemli şahsiyetlerinden Tapduk Emre’nin, 

Bektaşî geleneğinde önemli bir yere sa-

hip olduğu bilinmektedir (Pala, 1998: 235). 

Ayrıca Ahmed Yesevî, Hacı Bektaşî Velî 

ve Yunus Emre’deki “dört kapı-kırk ma-

kam” (Tatcı, 2016) ve hikmetler ile Yunus 

Emre’nin şiirleri arasındaki benzerlik (Yıl-

maz, 1993: 389-413), bu etkileşimin en gü-

zel delilidir. Irene Melikoff ‘un ifadesiyle 

Yesevî hikmetleri, Yunus Emre’nin sesiyle 

ilahi olmuş ve günümüze kadar ulaşmıştır 

(Melikoff, 1992: 67).

Ahmed Yesevî yolunu takip eden ve 

Alp Erenler, Horasan Erenleri, Gâziyân-ı 

Rum, Abdalân-ı Rum isimleriyle bilinen 

dervişler “Kolonizatör Türk Dervişle-

ri” Anadolu, Batı Trakya ve Balkanlar’ın 

Türkleşmesi ve İslamlaşmasında büyük rol 

oynamıştır. Fetihlerden önce bahsi geçen 

bölgelere kurdukları tekkeler birer aşevi, 

sağlık evi, sosyal hizmet merkezi gibi hiz-

metler vermiş, önce gönülleri fethetmişler, 

orada yaşayan halkı İslamiyet’le buluştur-

muşlardır (Kurt, 2016). 

Köprülü’nün bildirdiğine göre de, Hacı 

Bektaş-ı Velî ve Yunus Emre dışında, gerek 

Anadolu ve gerekse de Rumeli’de Yesevî 

dervişlerinin varlığı bilinmektedir. Ünlü 

Osmanlı seyyahı ve aynı zamanda Ahmed 

Yesevî’nin soyundan gelen Evliya Çelebi ta-

rafından “Seyahatname”sinde tespit edilen 

Yesevî tarikatı mensubu şahsiyetler, yani 

Yesevî dervişler şu şekilde belirtilmektedir:

Şirvan Niyazâbad şehrinde Avşar Baba; 
Bursa’da Abdal Musa; Karadeniz kenarında 
Batova’da Akyazılı Aziz; Bursa’da Geyikli 
Baba; Tokat’ta Gajgaj (Gıjgıj) Dede; İstanbul 
Unkapanı’nda Horoz Dede; Bozok Sancağı 
Yozgat’ta Emir Çin Osman; Zile’de Şeyh 
Nusret; Merzifon’da Şeyh Pir Dede; Filibe 
yolu üzerinde Adatepe’de Kademli Baba 
ve Rumeli’nin fethinin manevi öncüsü Sarı 
Saltuk (Köprülü, 1981: 46-55). 

Görüldüğü gibi Yesevî dervişleri çok 
geniş bir coğrafyayı kendilerine yurt edin-
miş, fikir ve öğretilerinin yayılmasında ön-
cülük etmişlerdir. Yesevî görüşleri daha 
sonra Anadolu’da kurulan pek çok tarikata 
da kaynak olmuştur. Anadolu ve bahsi ge-
çen diğer coğrafyalardaki bu yapılanma-
lar Yesevî’ye ait görüşlerin ve hikmetlerin 
kısa sürede yayılmasını sağlamış, özellikle 
Alevi-Bektaşî âşıkları ve zakirler arasın-
da yeni akımlar oluşturarak, Alevi-Bektaşi 
edebiyatının da temellerini atmıştır. Hacı 
Bektaşî Veli ile devam eden oluşum, Yunus 
Emre, Kaygusuz gibi şairler ve daha sonra 
yedi ulular veya yedi kutup diye adlandı-
rılan şairlerle doruk noktasına çıkmış, 16. 
yüzyılda gelişme sürecini tamamlamıştır 
(Kurt, 2016). 

Dini ve tasavvufi öğretileriyle Orta 
Asya ve Anadolu’da yayılarak halkı derin-
den etkileyen hikmetler, dörtlük olarak 4+3 
ve 4+4+4 şeklinde hece ölçüsüyle yazılmış-
tır. Yesevî’nin hukuk, adalet, ahlak anlayışı 
ve insanlığa bakış açısını içeren öğretileri 
ve hikmetleri, daha sonraları Alevi-Bektaşi 
âşıkları ve zakirlerinin dilinde çok geniş 

kitlelere ve coğrafyalara ulaşmıştır. 
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Zakirler, Dört kapı-Kırk makamın un-

surlarından bazıları olan; 

Pire el uzatmak (el almak, bağlanmak), 

pirin hizmetinde olmak, nasihat 

dinlemek, 

İlim öğrenmek, kötü yollardan geri 

dönmek, günahlardan vazgeçmek,

Temiz ruhluluk,

Zikir,

Fikir,

Şükür, 

Sabır,

Sıdk (Sadakat),

Belaya tahammül, 

Kanaat, azap,

Fenâ olmak (fenafillah, Allah’ta yok 

olma),

Herkesten sırrını saklamak (ser verip 

sır vermemek),

Kimseyi incitmemek,

Herkesin yolunun toprağı olmak 

(Turap olmak),

Alçak gönüllülük, 

İyiyi-kötüyü tanımak, 

Hakikat sırlarını bilmek,

Varlık makamını bilmek, 

Dünyayı terk etmek, dünya 

bağlarından sıyrılmak(ölmeden ölmek), 

Marifet kılmak,

Her işe tahammül etmek,

Dervişliği kabul etmek, 

gibi düsturlarından her birini adeta 

birer kompozisyon gibi işlemişler ve yüz-
yıllardır kitlelere ulaştırarak gelmişlerdir. 
Alevi deyişlerinde en çok işlenen konular, 
Hakikat ve Marifet kapılanın makamlarıdır.

Yesevî geleneğinin Anadolu’daki en 
önemli temsilcisi olan Hacı Bektaş-ı Veli dü-
şüncesi de, Alevi Bektaşî edebiyatının bes-
lendiği en önemli kaynaklardandır. Onun 
Makalat’ında aşk, insanla Allah’ın temas 
çizgisinde zuhur eder. Aşk insandaki gönül 
denen cevherin hâkimiyeti olayıdır. Bu dü-
şünce yaşama biçimi olmuş, Alevi Bektaşi 
şiirini şekillendirmiştir (Öztürk, 1992: 21). 

Alevi-Bektaşi geleneğinde bağlama 
çok önemli bir yere sahiptir. İslam öncesi 
geleneklerden olan saz ile ibadet etmek ol-
mazsa olmazdır. Zakirler ve âşıklar, bu ge-
leneğin uygulamaları ve devamı açısından 
vazgeçilmez birer parçası olmuş ve sürekli 
olarak yeni eserler üretmişlerdir. Üretilen 
yeni eserlerin kaynağı, hikmetlerdeki bir-
çok konu ile Hacı Bektaşî Veli öğretileri ve 
menkıbeleri çerçevesinde olmuştur. Kaygu-
suz, Pir Sultan Abdal ve daha birçok ozan, 
düzen ile çekişmelere göndermeler yaparak 
zaman zaman tasavvuf dışında şiirler yaz-
mış olsa da, Alevi-Bektaşî âşıkları ve zakir-
lerinin ana kaynağı tasavvuf olmuştur. Ge-
lenek, Yesevî’den günümüze gelene kadar 
çok fazla değişmemiş, geleneğin devamı 
olan birçok şair, didaktik tasavvuf şiirleri-
nin yanında, Kaygusuz ve Pir Sultan Abdal 
örneğinde olduğu gibi, diğer birçok konuda 
da lirik şiirler yazmış, sazları ile havalandır-
mışlardır. Günümüz âşıkları ve zakirlerinde 

de bu etki devam etmektedir (Kurt, 2016).
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Aşağıda verdiğimiz örnekler, bu etkile-

şim ve hikmetlerin, Alevi-Bektaşiler arasın-

da deyiş, nefes vb. olarak devam ettiğinin 

bir göstergesidir.

Yesevî’nin, İslâm’ı her türlü sapkın dü-

şüncelerden arınmış olarak ele alıp “Dört 

Kapı Kırk Makam” diye adlandırdığı mer-

tebeler hemen her yüzyıl âşıkları tarafından 

işlenmiş, günümüzde de işlenmektedir. 

Aşağıdaki örnekte, Dört Kapı Kırk Makam 

ile birlikte Pir’e bağlılık, Ölmeden ölmek 

(fenafillah ve nefs terbiyesi) gibi konular, 

yedi ulu ozanlardan birisi olarak anılan 16. 

yüzyılda yaşamış Şah Hatayî tarafından şu 

şekilde işlemiştir:

Elâ gözlü pirim geldi,

Duyan gelsin işte meydan.

Dört kapıyı kırk makamı,

Bilen gelsin işte meydan.

Ben pirimi hak bilirem,

Yoluna kurban oluram,

Dün doğdum bugün ölürem,

Ölen gelsin işte meydan.

Şâh Hatayî der sırrını,

Meydana koymuş serini,

Nesimi gibi derisin, 

Yüzen gelsin işte meydan.

18. yüzyılda Pir Mehmet ise “Dört Kapı 

Kırk Makam” ve Hakikat kapısının 8. ma-

kamı olan “Herkesten sırrını saklama” ko-

nusunu şu şekilde işlemiştir;

Kalmışsın bir kış içinde,

Gam gönlünü yaz edersin,

Elin yoktur iş içinde, 

Karanlıkta göz edersin. 

Kış kaydini görmemişsin,

Gonca gülü dermemişsin,

Dört kapıya ermemişsin,

Gelmiş burda söz edersin. 

Pîr Mehmed’im der buyursam, 

Karşında iplik eğirsem, 

Gizli sırları duyursam, 

Değildir der göz edersin.

Yesevî hikmetlerinde geçen konular-
dan bir örnekte cehalet ve namertlik vurgu-
sudur. Örnekte görüldüğü gibi aynı konu 
yüzyıllardır deyişlerde işlenegelmiştir. 

Cahil ile gecen ömrüm nar sakar,

Cahil olsan, cehennem ondan çekinir,

Cahil ile cehenneme doğru kılmayın 
sefer,

Cahiller içinde yaprak gibi soldum ben 
işte.

Duâ edin câhillerin yüzünü görmeyim,

Hakk Teâlâ refîk olsa bir dem 
durmayayım,

Hasta olsa câhillerin hâlini 
sormayayım,

Câhillerden yüz bin cefâ gördüm ben 
işte 
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Kul Hoca Ahmed dilenci olsan Hakk’a 
ol,

Başın ile erenlere hizmet kıl,

İlgi bulursan, halka kurup sohbet kıl,

Halka içinde âgâh olup durdum ben 
işte.

Başka bir hikmet ise şöyledir;

Kul Hoca Ahmed, sözünü câhillere 
söyleme,

Söz söyleyip, câhile, değersiz pûla 
satma,

Açlıktan ölsen bile, nâmerdden aslâ 
minnet çekme,

Arslan Baba’m sözlerini işitiniz 
teberrük.

Yesevî bu hikmetlerinde, cehennemin 
bile cahillerden korktuğunu ironik bir dille 
ifade etmiş, sözlerin kıymet bilen insanlara 
söylenmesi, ölüm pahasına bile namertlere 
minnet etmemek gerektiğini ifade etmiştir. 
Benzer düşünceleri günümüz âşıklarından 
1942 yılında Afşin’de doğan İsmail İpek şu 
şekilde dile getirmiştir:

Sakın cahilin yanına

Varma gönül demedim mi

Müşkül olsa da halını

Sorma gönül demedim mi

Bulamaz dost arasını

Eksik alır darasını

Kabuklaşan yarasını

Sarma gönül demedim mi

Aç gezer o tokçasına

Muhammet’in hakçasına

Namussuzun bahçasına

Girme gönül demedim mi

İpek’i düşürdün aşka

Görmeseydim seni keşke

Kendi kusurundan başka

Görme gönül demedim mi

Yesevî başka bir hikmetinde ise, 

Bir gün senin ömrünün yaprağı 

sararınca

Ecel gelmeden tevbe eyle ey câhil 

Meğer sana rahmet eyleye Azîm 

Yezdân

O sebepten Hakk’tan korkup kabre 

girdim

dizeleriyle mecazi anlamda ölmeden 

ölmeyi ifade etmiş, 1891 doğumlu Tuncelili 

Cafer (Tan) Baba aynı vurguyu şu dizelerde 

dile getirmiştir: 

Bu Dünyanın Devranına

Aldanma Gönül Aldanma

Zilli Çanlı Kervanına

Aldanma Gönül Aldanma

Güldürür Yüze Devranı

Bir Gün Okutur Fermanı

Bulaman Derde Dermanı

Aldanma Gönül Aldanma
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Bilir Misin Neden Nesin

Bir Gün Kesilecek Sesin

Çürür Cisminle Kafesin

Aldanma Gönül Aldanma

Evden Barktan Geçeceksin

Ecel Tasın İçeceksin

Ne Ektinse Biçeceksin

Aldanma Gönül Aldanma

Gelmemişken Ölüm Cana

Ağla Yalvar Yana Yana

Haktan Yardımı Olsun Sana

Aldanma Gönül Aldanma

Cafer Sözünü Kısa Kes

Kemalata Eyle Heves

Menzil Almaz Tamah Nekes

Aldanma Gönül Aldanma

Bu ve benzeri örnekler oldukça fazladır, 

dolayısıyla çoğaltmak mümkündür. Yesevî 

Hikmetleri ve Alevi-Bektaşî deyişleri dik-

katle kıyas edilerek incelendiğinde bu du-

rum açıkça görülmektedir. Her Alevi âşık, 

Yesevî hikmetlerinde işlenmiş olan konu-

lardan en az birkaçını deyişlerinde mutlaka 

işlemiştir.

Deyiş söylemek alevi inancının bir ge-

reğidir. İslam’ın diğer yorumlarında (tari-

katlar) ise böyle bir gereklilik yoktur. Sa-

dece mevlut ve benzeri özel günlerde, Yu-

nus Emre gibi ozanların sözleri ilahi olarak 

okunur. Ayrıca bir gereklilik de değildir. 

Bundan dolayıdır ki Alevi inanç sistemi ve 

geleneklerinin olmazsa olmazlarından olan 

deyiş söyleme geleneği, beslendiği ana kay-

naklardan biri olan Yesevî hikmetlerinin ve 

görüşlerinin deyişler içerisinde sürekli canlı 

kalmasını sağlamıştır (Kurt, 2016). 
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1. Dergiye gönderilecek yazılar, Word( 7 veya 8 üstü 

versiyon, IBM uyumlu ) programında yazılmış ol-

malıdır.

2. Yazılar Times New Roman karakterinde, 12 punto 

ve bir buçuk satır aralığıyla yazılmalıdır. Yazılar 

sayfanın bir yüzüne basılı bir şekilde, elektronik 

posta ile teslim edilmelidir.

3. Makalede sayfa sınırlaması yoktur. Makalelerin 

en fazla 250 kelime Türkçe ve İngilizce özetleri 

de yazıyla gönderilmelidir. Özette, araştırmanın 

kapsamı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem 

tanımlanmalı ve ulaşılan sonuçlar kısaca verilme-

lidir.

4. Yazıda paragraflar girintili olmalı; ancak girintiler 

için “sekme” veya “boşluk” tuşları kullanılmama-

lıdır. Paragraf özelliklerinden ayarlama yapınız.

5. Yazar ismi ya da isimleri makalede değil makaleye 

iliştirilecek kapak sayfasında yer almalıdır. Bu ka-

pak sayfasında, yazar isimleri dışında metin başlı-

ğı, yazarın adresi, telefonu, varsa elektronik posta 

ve faks numarası yer almalıdır. 

7. Hakem raporları doğrultusunda yazarlardan, ya-

zılarında bazı düzeltmeler yapmaları istenebilir.

8. Yazının yayımlanması konusunda son karar dergi 

yayın kuruluna aittir. Yayın kurulu kararına iliş-

kin bir mektup, hakem değerlendirmelerinin birer 

fotokopisi ile birlikte en kısa sürede yazarlara gön-

derilir. 

 YAZILARIN GÖNDERİLECEĞİ ADRES

 ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

 Adres: 1201 Sokak No: 55 Ostim-ANKARA

 Tel: 0.312 267 35 51

 Belge Geçer: 0.312 267 35 59

 Elektronik Posta: 

 info@alevilikarastirmalaridergisi.com

 KAYNAKLARIN DÜZENLENMESİ

1. Makalede kaynaklardan yapılan atıflar metin içi 

dipnot yöntemi ile gösterilir. Metin içi dipnotta 

parantez açılarak yazarın veya yazarların soyadı, 

atıf yapılan kaynağın yayın tarihi, alıntının yapıl-

dığı sayfa numarası gösterilir.

2. Orijinal makalede atıf yapılan dipnotun sahibi isim 

olarak dillendiriliyorsa ayrıca parantez içi dipnot-

ta isim soyad bilgisi verilmez. Sadece atıf yapılan 

kaynağın yayın tarihi ve alıntı yapılan kaynağın 

sayfa numarası gösterilir.

3. Atıf yapılan kaynağın yazarı iki kişiyse, her iki ya-

zarın da soyadı parantez içi dipnotta verilir. 

YAZI TESLİM KURALLARI
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4. Atıf yapılan kaynağın yazar sayısı ikiden fazla ise, 

ilk yazarın soyadından sonra “vd.” ifadesi kullanı-

lır. 

5. Makalenin atıf yapılan ilgili bölümünde, atıfta bu-

lunulan kaynak birden fazla ise parantez içi dip-

notta iki kaynağın arası noktalı virgülle ayrılır. 

6. Klasik sayfa altı dipnot yöntemi sadece makale 

sahibinin yapacağı ek bilgi ve özel açıklamalarda 

kullanılmalıdır. Sayfa altı dipnot verileceği zaman 

metinde ilgili yere sayı ile dipnot düşülmelidir. 

 Kaynakçanın Düzenlenmesi

1. Kaynakçada atıf yapılan kaynaklar yer almalı ve 

soyadına göre alfabetik bir sıralama izlenmelidir. 

2. Aynı yazara ait birden fazla eserden atıf yapılmış-

sa, sıralamada yayın tarihi temel alınmalıdır. 

3. Kaynakçada atıf yapılan kitabın gösterilmesi ör-

nekteki gibi olmalıdır: 

 GÖLPINARLI, Abdulbaki. (1992). Alevi-Bektaşi 

Nefesleri. İstanbul.

4. Kaynakçada atıf yapılan çeviri kitabın gösterilme-

si örnekteki gibi olmalıdır: 

 FORDHARA, Frieda. (2008). Jung Psikolojisinin 

Ana Hatları. Çev: Aslan Yalçıner. İstanbul.

5. Derleme kitaptaki bir makaleden atıf yapılması 

durumunda kullanılacak yöntem şu şekilde olma-

lıdır: 

 KALPAKLI, M. (Ed.). (1999). Osmanlı Divan Şiiri 

Üzerine Denemeler. İstanbul. 

6. Dergide yayınlanmış bir makaleye atıf yapılması 

durumunda yöntem örnekteki gibi olmalıdır: 

 AKDAĞ, M. (1990). “Türk Eğitim Sisteminde Ya-

tay Ve Dikey Geçişler”. Milli Eğitim Dergisi, S. 94, 

s. 67-72.

7. Yapılan atıf yayınlanmamış bir teze ait ise kullanı-

lacak yöntem şu şekilde olmalıdır: 

 AKDAĞ, M. (1993). Genel Liselerin Matematik ve 

Fen Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar. Yayınlan-

mamış Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bi-

limler Enstitüsü. Malatya, Türkiye.

8. Yapılan atıf bir kongre veya sempozyum bildiri-

sine ait ise kullanılacak yöntem şu şekilde olmalı-

dır: 

 AKDAĞ, M. ve Tok, H. (2004). Geleneksel Öğretim 

ile Power Point Destekli Öğretimin Öğrenci Erişi-

mine Etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurulta-

yı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Malatya. 

Türkiye. 06-09 Temmuz.

9. İnternette bir yayından yapılan atıf şu şekilde ol-

malıdır:

 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 fur-

ther version (IBM compatible). 

2. Manuscripts must be written in Times New Roman 

12 font, with 1,5 line spacing on only one page of 

the paper, and must be submitted to the editorial 

board as one copy and by e-mail.

3. There is no page limitation for articles. Abstracts 

of the articles must also be sent to the board with 

maksimum 250 words for both in Turkish and 

English versions. Abstacts should briefly cover 

the purpose, scope, method and conclusions of the 

study. 

4. Indentation must be used but, not with space or 

tab key. Please use the paraghraph settings of the 

computer.

5. Author or authors’ name(s) must be written on a 

cover page. The cover page must also include the 

title, author(s)` adress(es), phone number, e-mail 

and fax number (if any). 

7. Authors might be asked to make some corrections 

on their manuscripts upon the evaluations of the 

referees of the journal. 

8.  Final decision for publication belongs to the board. 

A letter concerning the decision of the board is go-

ing to be sent to the author(s) along with a copy of 

the referee evaluation as soon as possible. 

 MANUSCRIPTS MUST BE SENT TO: 

 THE JOURNAL OF ALEVİ STUDİES 

 Adress: 1201 Sk. No: 55 

 Ostim-ANKARA/TURKİYE

 Phone Number: +90.312 267 35 51

 Fax: +90.312 267 35 59

 E-mail: info@alevilikarastirmalaridergisi.com

 CITATIONS

1. Texts must follow in-text footnote system. In 

paranthesis in the text, author’s surname, date of 

publication, and page number is given. 

2. If the author’s name is mentioned, without quota-

tions, the name and surname of the author is not 

written on text footnote. Only the date of publica-

tion and page number of the cited sourse is given. 

3. If cited source has two authors, both are given in 

paranthesis in the text. 

4. If cited source has more than two authors, after the 

surname of the first author, “et als.” is used. 

GUIDELINES FOR MANUSCRIPTS TO BE SENT TO THE 
JOURNAL
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5. If the cited sources are more than one, they must 

be separated by semi-colon. 

6. The classical foot note under the page system must 

be used by the author only for the additional and 

private explanations, on the same page and enu-

merated.

 REFERENCES

1. References must include only the cited sources 

and be given in alphabetical order. 

2. If more than one source of the same author are 

cited, they must be put in a chronological order. 

3. Book: 

  GÖLPINARLI, Abdulbaki. (1992). Alevi-Bektaşi 

Nefesleri. İnkılap. İstanbul.

4. Translated book:

 FORDHARA, Frieda. (2008). Jung Psikolojisinin 

Ana Hatları. Çev: Aslan Yalçıner. İstanbul.

5. Compiled book:

 KALPAKLI, M. (Ed.). (1999). Osmanlı Divan Şiiri 

Üzerine Denemeler. İstanbul. 

6. A journal article:

 AKDAĞ, M. (1990). “Türk Eğitim Sisteminde Ya-

tay ve Dikey Geçişler”. Milli Eğitim Dergisi, S. 94, 

s. 67-72.

7. Unpublished thesis:

  AKDAĞ, M. (1993). Genel Liselerin Matematik ve 

Fen Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar. Yayınlan-

mamış Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bi-

limler Enstitüsü. Malatya, Türkiye.

8. Conference paper:

 AKDAĞ, M. ve TOK, H. (2004). Geleneksel Öğre-

tim ile Power Point Destekli Öğretimin Öğrenci 

Erişimine Etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Ku-

rultayı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Ma-

latya. Türkiye. 06-09 Temmuz.

9. Internet article:

  KÖKEL, Coşkun. (2006). Seyyid Garip Musa Sul-

tan Ocağı. http://www.aleviocaklari.com. 

 22.10.2010
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