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AMAÇ VE KAPSAM:

Alevi-Bektaşi düşün-inanç sistemi Anadolu kültür ve tarihinin en önemli dinamiklerinden 
biridir. 13. yüzyıldan itibaren Anadolu ve eş zamanlı olarak Balkan coğrafyasında temsil 
edilmeye ve kurumsallaşmaya başlayan Alevi-Bektaşi inancı özellikle Anadolu’nun 
kültürel, sosyal, siyasi, askeri ve ekonomik yapısına birincil derecede etkide bulunmuştur. 
Hacı Bektaş Veli başta olmak üzere Horasan kökenli dervişlerin Anadolu’nun farklı 
bölgelerindeki faaliyetleri ve ocak-tekke adı verilen inanç merkezlerinin çalışmaları 
Anadolu’nun sosyolojik sisteminde yüzlerce yıl kalıcı tesirde bulunmuş ve bu süreç 
günümüze kadar devam etmiştir. Alevi-Bektaşi öğretisi Anadolu coğrafyasının düşün-
kültür evreninin en başcıl değerlerinden biridir. 

Sosyal bilimler açısından Anadolu kültür ve tarihinin nesnel ve bilimsel olarak ortaya 
konulması için Alevilik-Bektaşilik olgusunun temel tarihsel argümanlardan biri olduğunu 
benimseyen Alevilik Araştırmaları Dergisi (ISSN 2146-4421) 2011 yılında yayınlanmaya 
başlamış olup yılda iki defa neşredilen hakemli bir süreli yayındır. Alevilik Araştırmaları 
Dergisi’nin temel amacı Alevi-Bektaşi öğretisinin düşünsel ve inançsal değerlerini 
bilimsel-akademik çalışmalarla ortaya koymak ve yayınlayarak bilim hayatına ve topluma 
aktarmaktır. 

Alevilik Araştırmaları Dergisi’nin yayın sahasına Alevi-Bektaşi inançlı topluluklar, Alevi 
inanç-dede ocakları, Bektaşi tekkeleri, Alevi-Bektaşi inanç ritüelleri, Alevi-Bektaşi edebiyatı, 
Alevi-Bektaşi müziği ve Alevilik-Bektaşilik ile ilgili yazılı ve sözlü kaynaklar dahildir. 
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13. yüzyılda yaşamış olan Seyyid Cemal Sultan, Hacı Bektaş Veli ile çağdaş olup Hacı 
Bektaş Veli Dergahı’na bağlı önemli derviş-seyyidlerdendir. Yazılı kaynaklarda aktarı-
lan bilgilere göre Seyyid Cemal Sultan, Hacı Bektaş Veli’nin en yakın dervişi olup Pir’in 
“Cemal’imdir” şeklinde seslenecek kadar özel sevgisini kazanmıştır. Hacı Bektaş Veli’nin 
“Hakk’a yürümesinin” ardından kendisine yurt-iskan bölgesi olarak verilen Altıntaş böl-
gesine giderek ocak kurmuştur. Altıntaş bölgesi bugün aynı adla bir ilçe olup Kütahya 
iline bağlıdır. Seyyid Cemal Sultan daha sonra Tökelcik adıyla anılan bölgeye geçmiş ve 
orada Hakk’a yürümüştür. Tökelcik’in diğer adı Çakırlar olup Afyonkarahisar ilinin İh-
saniye ilçesinin Döğer beldesinin sınırları içerisindedir. Nitekim Seyyid Cemal Sultan’ın 
türbesi de aynı muhitte yer almaktadır. Günümüzde de başta bölge Alevileri için önemli 
bir adak-ziyaret merkezidir. Seyyid Cemal Sultan’ın bugün Eskişehir, Kütahya, Afyonka-
rahisar ve Bilecik-Bozüyük bölgelerinde onlarca yerleşim biriminde ocaklı dede ve talip 
toplulukları yaşamaktadır. Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Bilecik-Bozüyük bölge-
lerinde yerleşik Alevi inançlı topluluklar tarafından “Kemal Sultan” ve “Kemallı” adlarıy-
la da anılan Seyyid Cemal Sultan Ocağı’nın mensupları tarihsel-geleneksel Alevi inancına 
ait ritüelleri devam ettiren bir inanç toplululuğudur. 

Seyyid Cemal Sultan Ocağı’nın Batı Anadolu’daki bu varlığının bir benzeri Tunceli 
ili merkezli olarak Doğu Anadolu coğrafyasında da bulunmaktadır. Şıh Hasanlı olarak 
anılan Horasan kökenli aşiretlerin dede ocağı olan Derviş Cemal Ocağı, Seyyid Cemal 
Sultan’ın neslinden gelen Derviş Cemal tarafından Tunceli bölgesinde temellendirilmiştir. 
Derviş Cemal Tunceli’de ilk olarak Sağman olarak bilinen bölgeye yerleşmiş ardından bu-
gün Dervişcemal adıyla anılan Hozat ilçesine bağlı köyde yaşam kurmuştur. Dervişcemal 
köyünde Derviş Cemal adıyla anılan bir kutsal mekan bulunmakta olup bölge Alevileri 
için önemli bir adak-ziyaret merkezidir. Ocaklı dede ailesinin bazı kolları tarihi süreç içe-
risinde Hozat’tan başta Erzincan olmak üzere farklı bölgelere göç etmiştir. Derviş Cemal 
Ocağı’nın “serçeşme” ve “mürşit kapısı” olarak anılan kolu Seyyid Hasan’ın neslinden 
gelmekte olup Erzincan ilinin Üzümlü ilçesinin Çayıryazı (eski adı Zurun) köyünde yerle-
şiktir. 

EDİTÖRÜN KALEMİNDEN

Yrd. Doç. Dr. Coşkun KÖKEL



XII

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Mürşit-pir ve rehber olmak üzere üçlü bir hiyerarşiye sahip Derviş Cemal Ocağı’nın 
dede ve talip toplulukları başta Tunceli olmak üzere Erzincan ve Sivas gibi farklı bölgele-
re yerleşmiştir. Tunceli bölgesi Anadolu’da Alevi inancının en önemli merkezlerinin ba-
şında gelmektedir. Tunceli bölgesinde yoğun bir ocaklı nüfusa sahip olan Derviş Cemal 
Ocağı, Anadolu’da batı ve doğu coğrafyalarında örgütlenmiş ve yüzlerce yıl tarihsel-gele-
neksel Aleviliğe ait değer ve ritüelleri devam ettirmiş öncelikli ve önemli bir Alevi inanç-
dede ocağıdır. 

Alevilik inancının tarihsel açıdan en temel ve önemli kurumu olan inanç-dede ocak-
ları ile ilgili bilimsel-akademik çalışmalar, Alevilik ile ilgili yapılması gereken öncelikli 
araştırma başlıklarıdır. İnanç-dede ocakları ile ilgili araştırmalar başta olmak üzere Alevi-
Bektaşi inancı hakkında bilimsel içerikli farklı çalışmaları destekleyen Alevilik Araştırma-
ları Dergisi’nin 2017 kış sayısı olan 14. sayımızda da Alevi-Bektaşi inancını farklı konu-
lar üzerinden bilimsel-akademik içerikte inceleyen ve tanıtan çalışmalara yer verilmiştir. 
“Gaziler Ovacığı Ereni Kul Fakir: Hayatı ve Deyişleri” adlı ilk makalemizde Alevi-Bektaşi 
aşıklık geleneğinin 19. ve 20. yüzyıllar arasında yaşamış önemli isimlerinden Kul Fakir 
tanıtılmakta ve eserleri değerlendirilmektedir. “Alevi-Bektaşi Öğretisinde ‘Kadın Erkek 
Eşittir’ Söyleminin Dinsel Arkaplanı ve Bu Söylemin Toplumsal Alanda Kadının Çalışma-
sına Yönelik Tutumlar Üzerindeki Etkisi: Tunceli Örneği” başlığını taşıyan ikinci maka-
lede Tunceli örneği üzerinden Alevi inancı-sosyal yaşam-çalışma olgusu ve kadın ilişkisi 
irdelenmektedir. Yeni sayımızın üçüncü makalesi “Çankırı’nın Manevî Fâtihleri ve Çankı-
rı Seyyidleri” başlıklı olup Çankırı yöresindeki seyyidler arşiv belgeleri bağlamında ince-
lenmektedir. 14. sayımızın dördüncü makalesi “Sivas Beydili Köyü Düğün Geleneği” adlı 
olup Sivas bölgesindeki düğün gelenekleri Beydili köyü örneklemi üzerinden tanıtılmak-
tadır. Devamındaki makale “Kütahya İli Türbe ve Yatırları Etrafındaki İnanış ve Uygula-
maların Halk Bilimi Açısından İncelemesi I” adını taşımakta ve Kütahya bölgesindeki tür-
be-yatır-ziyaret pratikleri analiz edilmektedir. Ardından “Üsküdar Karaca Ahmet Sultan 
Külliyesi” başlıklı makale gelmekte ve çalışmada İstanbul’daki Karaca Ahmed Sultan Tek-
kesi arşiv belgeleri bağlamında incelenmektedir. Takip eden “Sivas Merkezli Şeyh Şazi / 
Şadıllı / Molla Yakup Ocağı” adlı makalede ise tarihi belgeler eşliğinde Şeyh Şazi / Molla 
Yakup Ocağı hakkında detaylı değerlendirmeler verilmektedir. Devamında “Alevî İnan-
cında Musahiplik Kurumuna Eğitsel Bakış” adlı makale yer almakta olup Alevi inancın-
daki temel ritüellerden olan musahiplik hakkında tespitler bulunmaktadır. 14. sayımızda 
yayınlanan son makale “Alevî-Bektaşî Şairlerin Şiirlerinde Arı ve Bal Motifl erinin Anlam-
Kavram Alanları Bakımından Değerlendirilmesi” başlığını taşımakta ve Alevi-Bektaşi şi-
irinde arı ve bal imgeleri ile ilgili değerlendirmeler yapılmaktadır. 2018 yılının ilk sayısı 
olan 15. sayımızda benzer çalışmaları siz kıymetli okurlarımızla buluşturmak dileğiyle… 
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GAZİLER OVACIĞI ERENİ KUL FAKİR: HAYATI VE 

DEYİŞLERİ

THE SAINT ‘KUL FAKIR’ FROM GAZİLER OVACIĞI: HIS 
LIFE AND POETRIES

Caner IŞIK1

Ali ONAR2

ÖZ

Gaziler Ovacığı’nın yetiştirmiş olduğu 

önemli isimler arasında yer alan Kul Fakir3, 

yörede bilinen en önemli erenlerdendir. 

Gaziler Ovacığı, Alevi erenlik geleneğinde 

önemli bir yeri olan ve birçok erenin gü-

nümüze kadar devam ettiği bir yerdir. Kul 

Fakir üzerine akademik düzeyde yeterince 

çalışma yapılmamıştır. Kul Fakir, Horasan 

erenlerinden olan Piri Baba evlatlarından 

olup Kul Hüseyin tarafından yetiştirilmiş 

yörenin en önemli erenlerindendir. Yaşa-

dığı dönem Osmanlı İmparatorluğu’nun 

Makale geliş tarihi: 25.05.2017, Makale kabul tarihi: 26.11.2017

1 Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-
Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,  
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5472-597X.

2 Uzman Araştırmacı, ORCID ID: https://orcid.
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len adlandırma makalemiz boyunca anlamına sadık 
kalarak Kul Fakir olarak kullanılacaktır.

çöküş dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kuruluş dönemidir. Bu sebeple, Kul Fakir, 

Alevilerin söz konusu dönemdeki inanç ve 

tutumlarının en açık biçimde göründüğü 

şahsiyetlerdendir. 

Kul Fakir, Ehl-i Beyt çizgisine sadık İs-

lam yorumu ile çağdaş değerlerle bütün-

leşmiş Cumhuriyet vatandaşı anlayışının 

aynı değerleri ifade ettiğini söyleyen, aynı 

kanaldan gelen anlayışlar olduğunu id-

dia eden bir erendir. Hayatı boyunca hem 

İslam’ın ahlak ve irfan boyutunu savunmuş 

hem de Mustafa Kemal Atatürk ve onunla 

cisimleşen devrimleri savunmuştur. Kul 

Fakir Alevilerin Cumhuriyet ile olan ruhsal 

bağlarının anlaşılmasında önemli bir figür-

dür. Çalışmamızda söz konusu süreçlerden 

bahsedilerek analizler yapılacak ve gerek 

basılı eserlerden gerek alan çalışması sonu-

cu derlenmiş şiirlerden oluşan bir Kul Fakir 

şiirleri sunumu yapılacaktır. Söz konusu 

şiirler gerek yaşamı gerek düşün dünyası 

açıklamalarında açıklanarak analiz edile-

cektir.

Anahtar Kelimeler: Alevilik, Kul Fakir, 

Gaziler Ovacığı, Erenler, Deyiş.
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ABSTRACT

Kul Fakir, a person raised in a region 

called “Gaziler Ovacığı” is one of the most 

important names known in the local folk 

culture. Gaziler Ovacığı is a region where 

many local poets and saints lived and a 

series of traditions have been reproduced. 

There seems to be a lack of study about Kul 

Fakir at academic level. His father is ‘Father 

Piri’, who is among the Horasan saints; and 

he was raised by Kul Hüseyin, one of the 

most important saints in the area. He lived 

in the period of the decline of the Ottoman 

Empire and the birth of the Turkish Repub-

lic. He is among the most important figures 

who reflect the most important beliefs and 

attitudes experienced by the Alevi people 

in this period.

Kul Fakir is a saint who argued that 

the notion of Republican citizenship based 

on contemporary values and the Islamic 

interpretation deriving from “Ehl-i Beyt” 

(the Islamic ideas deriving from the fam-

ily of Prophet Muhammad) come from the 

same understanding. He has supported 

both the morality and wisdom aspects of 

Islam, and Atatürk and his revolutions in 

his whole life. Kul Fakir is an important 

figure to understand the fact that Alevi 

people have been spiritually related to the 

Republic. In this paper, there will be analy-

ses on the processes described above; and 

there will be a presentation on his poetries 

which includes printed work as well as col-

lected work as a field study. The poems 

will be evaluated through explanations and 

analyses, which allow us to see and share 

his work as a re-evaluation and a clearcut 

compilation produced in the relevant folk 

culture.

Keywords: Alevis, Kul Fakir, Gaziler 

Ovacığı, Minstrel-Saint, Poetry.

GİRİŞ

Gaziler Ovacığı, Amasya’nın Gümüş-

hacıköy, Merzifon ve Suluova arasındaki 

bölgenin ismidir. Bu bölge, Alevi ve Bek-

taşi geleneğinde önemli bir yere sahip olan 

erenlik geleneği için son derece önemlidir. 

Tarihsel süreçte bölgeye Orta Asya ve Ho-

rasan bölgesinden önemli göçler yaşan-

mıştır. Bu göçler esnasında yöreye yüksek 

seviyede erenler de gelmiştir. Bu zatların 

hem bölgenin Türkleşmesinde hem de Ale-

viliğin yerleşmesinde ve yayılmasında çok 

büyük etkileri vardır. Bu Horasan erenleri 

bölge halkıyla bütünleşmiş ve çok değerli 

dervişlerin yetişmesine vesile olmuşlardır. 

Ayrıca bu erenler ve onların günümüzdeki 

görünümleri Türkmen Aleviliğinin de en 

önemli kaynaklarındandır. Daha sonrasın-

da Yeniçeri ocağının kapatılmasıyla (1826) 

başta Hamdullah Çelebi ve ona bağlı der-

vişler olmak üzere birçok derviş yine bu 

yöreye yerleşmiştir. Bölge halkı ile kapa-

tılan ocağın üyeleri arasında etkileşim ol-

muştur. Bu etkileşimle birlikte okur yazar 

bilgisi yöreye birinci elden aktarılmıştır. 

Daha önceki makalemizde Kul Hüseyin 

Dervişin bir çoban olup bölgenin kadısını 

sorguladığı ve din bilgisi olarak ondan do-

nanımlı olduğu ve buna bağlı olarak bölge 
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kadısının “Bunların çobanı böyle ise ahalisi 

nasıldır?” diye düşünüp söz konusu yöreye 

yaptırım uygulamadığı anlatılmıştır. Tüm 

bunlar göz önünde bulundurulduğunda 

yörenin Alevilik ve Alevilik içindeki eren-

lik geleneği hakkında en fazla bilgi toplana-

bilecek yörelerden biri olduğu söylenebilir.

Gaziler Ovacığı, üzerine çok fazla araş-

tırma yapılmayan ve gereken önemin veril-

mediği bir yöredir. Yörede yaşayan bu ka-

dar kıymetli zat ve onların bir o kadar kıy-

metli deyişlerinin bugüne kadar akademik 

düzeyde araştırılmamış olması büyük ka-

yıptır. Yörede yaşayan çoğu kimse bu zatla-

rın deyişlerini ezberden söyler ve dinlerler. 

Cem ibadetinde yine bu zatların deyişlerin-

den örnekler sunulur. Deyişler sözlü gele-

nek içinde halkın hafızaları vasıtasıyla gü-

nümüze kadar aktarılmıştır. Deyişlerin bir 

kısmı da şahsi defterlerde cönkler olarak 

kaydedilerek günümüze kadar ulaştırılmış-

tır. 

Asıl ismi Ali Oymak olan Kul Fakir yö-

redeki etkin erenlik geleneğinin temiz kay-

naklarındandır. Kul Fakir, hem ruhsal ola-

rak etkili, hem deyiş yazma ve söylemedeki 

becerisi ile mahir, hem de maddi hayattaki 

çalışkanlığı ile üretken bir şahsiyet olarak 

ismini duyurmuştur. Kul Fakir’in birinci 

elden rehberi Keçiköylü Kul Hüseyin’dir. 

Kul Fakir okuma yazma bilmemesine kar-

şın deyişlerini ezberinde muhafaza ederek 

icra etmiştir. Halkın gözünde önemli bir 

yere sahip, yörenin yetiştirdiği en önemli 

erenlerdendir. Yöre halkı çok büyük saygı 

duyar. Onu “gerçek” olarak nitelendirip, 

sözlerine itibar ederler. Onun muhabbetle-

rinde bulunan kişiler deyişlerini ezberlerin-

de tutmuşlar, onlar da sözlü kültür vasıtası 

ile sonraki kuşaklara nakletmişlerdir. Sözlü 

kültür içinde gelişerek günümüze gelen de-

yişlerde, bazı kelime değişiklikleri yaşansa 

da genel olarak doğru aktarılmıştır. Anla-

mı bozan yanlış aktarımlar, muhabbetler-

de düzeltilmiş ve doğru biçimde kalmasına 

özen gösterilmiştir.

Kul Fakir, yörede civar köyleri ziya-

ret edip oralarda muhabbet ve cem ibadet-

lerine katılmıştır. Kendisi hakkında bilgi 

toplarken Gaziler Ovacığı’nın bütününden 

yararlanılmıştır. Ondan etkilenen ve onun 

takipçisi olan erenlerin yaşadığı köyler üze-

rine çalışmalarımız devam etmektedir. De-

yişlerini alanda araştırırken onu seven ve 

halen deyişlerini ezbere bilen sevenleri yar-

dımcı olmuştur. Yaşadığı coğrafya titizlikle 

incelenmiş, bulunan tüm malzemeler arşiv-

lenmiştir. Deyişler, farklı köylerdeki fark-

lı insanlardan duyuluş şekliyle mukayese 

edilerek doğruluğu incelenmiştir. Ses ve vi-

deo kayıtları neticesinde en doğru olanları 

kayda alınmıştır. Tüm bunların neticesinde 

deyişlerden de yola çıkılarak Kul Fakir’in 

hayatı ve düşünce dünyası hakkında bilgi-

ler ortaya çıkarılmıştır. 

Bu çalışma ile birlikte Kul Fakir hakkın-

da yapılan çalışmalar düzenlenmiş, ekle-

meler yapılmış ve derli toplu bir akademik 

çalışma haline getirilmiştir. “Anadolu’da 

bir duru kaynak, Aşık Kul Fakır” adıyla İh-

san Aktaş önderliğinde yapılan çalışma Kul 
Fakır’ın ruh dünyasını anlamada ciddi kat-



4

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

kılar sunan bir çalışmadır. Bu çalışma Kul 

Fakır’ı gün yüzüne çıkaran ilk çalışmadır. 

Çalışmamızda söz konusu çalışmadan ya-

rarlanılmış ve 20’ye yakın yayınlanmamış 

deyiş eklenip, akademik analiz ile Kul Fakır 

çalışması hak ettiği özene kavuşturulmuş-

tur. Çalışmamız ile Kul Fakir muhatap ol-

duğu çevreden, derinliğinin anlaşılabileceği 

araştırmacı ve bilim insanları ortamına da 

kavuşmuş olmaktadır. İnternet ortamında 

ve bazı yerlerde yazılıp tevatüre dönüşen 

birçok bilgi de çalışma esnasında düzenlen-

miştir. Bu düzenlemelerde deyişler üzerine 

yapılan araştırmalar etkili olmuş ve ortaya 

çıkan yanlışlıklar düzenlenmeye çalışılmış-

tır. Böylelikle yazıya aktarılan bilgilerin ka-

lıcılığı sağlamış ve bilgilerin belleklerden 

silinip yok olması önlenmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, Kul Fakir’in ha-

yatı, kişiliği hakkında bilgilerin ve deyiş-

lerin halk arasından derlenip toplanması, 

akademik düzeyde tasnif edilmesi, bazı ifa-

de bozukluklarının veya kulaktan kulağa 

yanlış aktarılmış kısımların düzenlenmesi 

ve yayınlanmasıdır. Amaca uygun olarak 

da elden geldiğince titizlikle davranılmış 

hem yazılı hem sözlü kaynaklar birbirini 

teyit edecek şekilde karşılaştırılmıştır. Ça-

lışmada yirmi farklı kaynak kişi ile görü-

şülmüştür. Deyişler yöredeki söylenişine 

göre, ağızdan çıktığı gibi kaydedilip daha 

sonra kaynak kişiler belirtilip, açıklamalar 

yapılarak akademik şekle getirilmiştir. Tüm 

deyişler incelenip düzenlendikten sonra 

bunların türü ve hece ölçüsü belirlenmiş-

tir. Kafiye düzenleri incelenip son halini 

alan deyişler ikinci mısra tekniğine göre 

alfabetik sırayla sıralanmıştır. İkinci mısra 

tekniğini kullanmamızın amacı ise, deyişle-

rin ilk mısralarının bozulma ihtimalini göz 

önünde bulundurmamızdır. İkinci mısralar 

genellikle daha sağlıklı bir şekilde korun-

muştur ve değişme olasılığı yok denecek 

kadar azdır. Her deyişin başlığına dipnot 

düşülmüş türü (nasihatname, medetname, 

nefes gibi) ve hece sayısı belirtildikten son-

ra kimden derlendiği yazılmıştır. Derlenen 

kaynak kişiler ilkinde açıklaması ile birlikte 

verilmiş, daha sonrasında kısaltma kulla-

nılmıştır. Toplam altmış yedi tane deyişin 

on bir tanesi hiçbir yerde yayınlanmamış 

olup ilk defa çalışmamız ile yayınlanacak-

tır. 10 deyiş üzerinde ise ciddi düzenleme-

ler yapılmıştır. Bütün deyişler elde ettiği-

miz yazılı ve sözlü kaynaklar belirtilerek 

kaydedilmiştir. Kaynak kişilerin özellikleri 

ise çalışmamızın sonunda listelenerek ve-

rilmiştir. Ayrıca dipnotlarda deyişlerin an-

laşılmasını kolaylaştırmak için bilinmeyen 

kelimelerin anlamları, bilinmeyen tamla-

maların açıklanmaları ve bazı dini bilgilerin 

genel anlatımları verilmiştir. 

Kul Fakir’in Hayatı ve Düşünce 
Dünyası

Gaziler Ovacığı (Bkz. Işık, 2013; Işık; 

Onar, 2015) Alevi geleneğinde üzerine ye-

terince araştırma yapılmamış bir bölgedir. 

Bölge, Aleviliğin ruhsal ve çağdaş değerler-

le bütünleşmiş yapısının en açık görülebile-

ceği ortamlardan biridir. Yörenin en önemli 

şahsiyetlerinden biri de deyişlerinde Kul 

Fakir mahlası ile karşımıza çıkan, asıl ismi 
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Ali olup soyadı kanunundan sonra Oymak 

soyadını alan, Horasan erenlerinden evladı 

resul Piri baba evlatlarından olup, Gaziler 

Ovacığı erenlerinden Kul Hüseyin tarafın-

dan yetiştirilen ve yörede Ali Ağa olarak 

adlandırılan, Kul Fakir Ali Ağa’dır. 

Kul Fakir üzerine 1991 yılında Ali 

İhsan Aktaş ve Sabri Yücel tarafından 

“Anadolu’da Bir Duru Kaynak” adıyla ya-

pılmış önemli bir çalışma vardır (Aktaş, 

Yücel, 1991). Çalışmanın baş mimarı olan 

Ali İhsan Aktaş, Gümüşhacıköy’de yaşa-

mış, ressam, şair, yazar ve düşünür özelli-

ği de olan çağdaş bir derviştir. Yazar 2014 

yılında hakka yürümüştür. Ali İhsan Ak-

taş, Kul Fakir üzerine çalışmasını yaparken 

kendi dünyayı anlama biçimiyle bütünleş-

miş olarak Kul Fakir’i değerlendirmiştir. Bu 

sebeple deyişlerini özenle değerlendirmiş, 

Kul Fakir’in çağdaş ve derin yönlerini ki-

tapta yansıtmıştır. Ali İhsan Aktaş kendi-

si üzerine araştırma yapılması gereken 20. 

yy Anadolu’sundaki bilge şahsiyetlerden 

biridir. Çalışmamız esnasında Ali İhsan 

Aktaş’ın söz konusu kaynak eseri bizim 

için de temel başvuru kaynağı olmuştur. 

Alan içinde yaptığımız derlemelerle 11 adet 

yeni deyiş eklenmiş olup, bazı deyişlerdeki 

anlam ve imla düzeltmeleri açıklanarak ya-

pılmıştır. 

Kul Fakir, 1837-1938 yılları arasında 

Amasya’nın Merzifon ilçesi ve Kıreymir 

köyünde yaşamış olan yörenin en güçlü 

ruhsal önderlerindendir. Çok uzun boylu, 

iri kemikli, zayıf fakat heybetli, gösterişli 

vücutlu bir kişi olarak tarif edilir. Kul Fakir 

gençlik yıllarında uzunca bir süre pehlivan-

lık yapmış, çalışkan ve bu çalışkanlığıyla 

yörede nam yapmış bir şahsiyettir. Kul Fa-

kir sadece ruhsal alandaki etki ve başarıla-

rı ile değil, maddi hayata yaptığı katkılarla 

da önemli bir örnek şahsiyettir. Kul Fakir’in 

hayatı ona inananlar tarafından yarı efsane-

vi nitelik kazanmış anlatılarla doludur. Ça-

lışmamızda söz konusu anlatılardan da ya-

rarlanılmış ve olması mümkün olan, makul 

bir Kul Fakir anlatılmaya çalışılmıştır. 

Kul Fakir Ali Ağa’nın doğum tarihi 

hakkında itilaflar vardır. Ali İhsan Aktaş 

1873 gibi bize göre çok yakın bir tarihi söy-

ler. Kul Fakir’in deyişinde;

Otuzumda seyran ettim düzümden / İkilik perdesi kalktı gözümden

Şükür Hakk’ı birlemişim özümden / Kahkahaynan güldüğüme ağlarım

ifadesi yer almaktadır. Burada otuzunda 

bu yolda gönül gözünün açıldığını, ikilik 

perdesinin gözünden kalktığını, vahdete 

erdiğini işaret eder. Yine Kul Fakir üzeri-

ne anlatılan söylencelerde bu vahdet hali-

nin gerçekleştiği ortam olarak Kul Hüseyin 

ile birlikte iken yaşanan güreş ortamından 

bahsedilir. Söz konusu ortam ve durum yö-

renin çağdaş dervişlerinden Cuma Zeytün-

lü tarafından şöyle aktarılmıştır;
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Böyle sultân bulunur mu cihanda / Methi vardır dört kitapta Sübhânda

Ona kem bakanlar kalır vebalda / Şükür muradımız verdi de gitti

Şükür ettim dost cemâlin görünce / El bağlayıp divanına durunca

Muhabbetden Muhammede varınca / Çağırdığım yere geldi de gitti

Gele gide gönlümüze yol etti / Ucu başı görünmedik çöl etti

Gâhi derya etti gâhi göl etti / Gâh yüzüp oynayıp daldı da gitti

“Kul Fakir Ali ağa Kul Hüseyin baba-

ya aşığımış onu görmeden duramazımış. 

Kul Hüseyin babanın dizinin dibine otu-

rur onu dinlermiş... Emme (fakat) Kul Fa-

kir fazla güreşirimiş (pehlivanmış) ve başı 

da yaraymış… Bir güreş varmış, oraya Kul 

Hüseyin’in geldiğini de duymuş hemen ya-

nına varmış, güreş neme lazım deyip dizi-

nin dibinde sohbet sohbet sohbet, güreş yü-

rütücüleri “Ali ağa buyur sıra geliyor” de-

mişler, Kul Fakir “hele bir orta gelsin” diyo, 

ayrılamıyor Kul Hüseyin’in yanından, orta-

ya sıra geliyo, “Ali ağa buyur”, “hele başa 

sıra gelivesin” diyo. Öyle sardırıyorlar ki 

Kul Hüseyin’inen Kul Fakir pehlivanlığı 

falan unutuyo. Oradan peyik geliyo “Ali 

ağa başa sıra geldi”, Kel Ali Kul Hüseyin’in 

gözüne bakıyo. Kul Hüseyin “Ali Ali insan 

insanın sırtını yere getümeyinen pehlivan-

lık olmaz, kim nefsini yenerse asıl pehlivan 

odur” diyo ve o anda insan yıkmayı değil 

nefsini yıkmayı düşünen inşan-ı kamil ol-

maya doğru yöneliyor ve ayıkıyor. İşte o 

zaman Kel Ali, Kul Fakir Ali ağa oluyo” 

(KK5).

Pehlivan Kel Ali yukarıdaki deyişe 

göre 30 yaşlarında bulunuyor ve mürşi-

di Kul Hüseyin ile yaşadığının sonucun-

da birlik haline ulaşıyor, uyanıyor. Kul 

Hüseyin’in 1882 de vefat ettiği kabul edili-

yor. Güreş merasiminde birlikte oldukla-

rına ve bu güreş olayında Kul Fakir genç 

olduğuna göre buradan bir tarihlendirme 

yapmamız mümkün görünüyor. Kul Hü-

seyin ile birlikte yaşanan bu olayda Kul 

Hüseyin’in yaşlı olduğu ifade ediliyor. Bu 

olay en geç Kul Hüseyin’in vefat ettiği sene 

yaşanmış olsa ve Kel Ali 30 yaşında olsa 

doğum tarihi en geç 1852 çıkıyor. Fakat yö-

rede anlatılan rivayetlere göre Kul Hüseyin 

ile Kul Fakir’in 10-15 yıl kadar bir süre bir-

likte oldukları kabul edilirse, Kul Fakir’in 

doğum tarihini bu olaydan 10-15 yıl öncesi-

ne çekmek gerekiyor. Bu anlamıyla doğum 

tarihi 1835-1840 arasına denk geliyor. Yine 

vefat ederken 101 yaşında olduğu anlatıl-

maktadır. Bu anlatım da bizim çıkarımları-

mızı desteklemekte olup 1837 tarihini bize 

işaret etmektedir. Buradan da anlaşılmak-

tadır ki Kul Fakir Ali Ağa 1837 yılında Kı-

reymir köyünde doğmuş, 1938 yılında da 

hakka yürümüştür. Türbesi Merzifon’daki 

evinin bahçesindedir. 

Kul Fakir, erenler yolunda nasıl bir sü-

reç izleyip nasıl adını aldığını sade bir bi-

çimde aşağıdaki deyişte aktarmıştır;
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Deryaya dalınca nasibin aldı / Muhammed Ali’nin halını bildi

Lâhmike cismike ruh be ruh oldu / Nereden baktıysa gördü de gitti

Sağır duymaz körler görmez Tanrısın / Bilen bilir gönül sevmez gayrisin

Aşk ehli olanlar bilir doğrusun / İlm-i cavidana saldı da gitti

Sora sora haber aldım yerini / İkilikten geçtim buldum birimi

Hakka teslim ettim küll ü varımı / İsmimiz Kul Fakir kaldı da gitti

Dört kitapta adı geçen veli ile dost ol-

duğunu, Süphanın emrine uygun olan bir 

eğitimden geçtiğini, yol rehberini kötü gö-

renlerin vebal altında kalacağını belirtip 

kendisinin bu aşamaları geçtiği için şük-

rettiğini söylüyor. Rehberine yol ve erkan 

gereği hizmet edip onunla muhabbet etti-

ğini ve muhabbetle Hz. Muhammedin da-

vasının ne olduğunu anladığını açıklıyor. 

Bu şekilde rehberinin terbiyesiyle uzun bir 

süre muhabbet ederek hal ehli oluyor. Bu 

süreçte türlü türlü vasıflar ve türlü türlü 

anlamlara gark oluyor. Sonuçta rehberi ile, 

Hz Ali ve Hz Muhammed’in bir ten bir ruh 

olmasına benzer bir şekilde birliğe varıyor. 

Bu şekilde Tanrı kendisi için görülür, duyu-

lur bir anlama kavuşuyor. Tasavvuf tabiri-

ne göre vuslata erip, iman gönlüne iniyor. 

Artık emin olanlardan oluyor. Seyri sülü-

ğünün bu aşamasında aşk ile doğru olanı 

bilip ondan gayrısından uzaklaştığını, bu 

bilginin ise cavidan ilmi, vücut ilmi, kendi-

ni bilmek ilmi ile tamamlandığını, tamam-

lanan halinin birliği deneyimleyip, tüm va-

rını Hakk’a teslim ettiğini ve bu durumdan 

sonra adının Kul Fakir olarak verildiğini 

belirtiyor.

Kul Fakir erenlik yolunda çok önemli 

bir örneklik teşkil etmektedir. Çünkü Kul 

Fakir soy olarak Gürühu Naciye’den4, Hora-

san erenlerinden Piri babanın5 soyundandır;

Ceddi Piri Baba bir bab sultânım / Gönüller evinde aziz mihmanım4

Fatiha suresi ümmü’l-Kur’ânım / Yüzüm dergâhına sürmeye geldim5

Atası olan Piri babanın yol içindeki önemini bilir ve onun izinde olarak dergahında 

bulunur. Yolun tarikat önderi olmasına rağmen dedelik hizmeti yapmamış erenliği ve 

yola uygunluğu öne çıkarak deyişler yazmıştır;

4 Gürühu naciye makalesi

5 http://tasavvufkitapligi.com/i/uploads/977812pir %C3%AE-baba-velayetn%C3%A2mesi.pdf, Muzaffer 
Doğanbaş, Pîrî Baba Velâyetnamesi.
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Eylik ehli eyilikte kalacak / Bundan sonra kem belasın bulacak

Yolu doğru süren Ali olacak / İsterse atası dine hor6 olsun

Al’evladı olan yola bakarlar / Sim ü zeri7 sevmez hale bakarlar

Diline bakmaz dine bakarlar / İsterse Ali’nin kendinden gelsin

Deseler yerinde Muhammed-Ali / Yolu doğru süren cümleden ulu

Sıtkının çağıran yetirir eli / İsterse kendisi Yemen’de olsun

“Der Yemen Peş Yemen”8 buyurdu Allah / Nerede çağırsam hazırdır billah

Şefaatkarımız ol Resulallah / İster ise İsa havadan gelsin

Doğrunun dostudur Muhammed-Ali / Eğrinin hasmıdır işit bu dili

Serseri Kul Fakir onların kulu / İsterse bu cihan hep senin olsun

Soy olarak evladı resul olup dede olmasına karşın Kul Hüseyin gibi bir erenin hiz-

metinde bulunmuş ve erenlik hakkında donanımını ondan kazanmıştır. Kul Hüseyin bir 

ocakzade dede değildir, Kul Hüseyin, Sersem Hızır adlı bir “ulu” tarafından yetiştirilmiş-

tir. Hatta yetişmesi hakkındaki bilgiler de kesin değildir. Bu anlamda bilinen kendi kökü 

olan gelişmiş bir ocak üzerinde hizmet etmek varken gönlü bir erene düşmüş ve oradan 

nasiplenerek pişmiş olduğudur.

Kul Fakir’im putânedir / Mescitten yek hanedir

Hızır sersem desteğim / Kul Hüseyin yarim benim

Sersem Hızır’dan Kul Hüseyin’e ondan da Kul Fakir’e bir emanet nakli olmuştur. Kul 

Fakir bu anlamıyla hem soy olarak hem de ruhsal kök olarak özel bir birlik yansıtmıştır.

Kul Fakir’in yukarıdaki özel durumu yaşadığı dönemdeki yapı ile de örtüşmektedir. 

Yaşadığı dönem Osmanlı’nın çöküş dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemi-

dir. Osmanlı’nın soylusu olan Kul Fakır, Cumhuriyet’in aydınlığı ve çağdaşlığını ilk gören 

6 Hor: önemsiz, bayağı, kötü.

7 Gösterişine, parlaklığına.

8 Der Yemen Peş Yemen: Yemen’deki yanımdadır, yanımdaki Yemen’de… şeklinde Muhammed’in kısaltılmış 
sözüdür. Bazı insanlar yanımdadır ama bana uzaktır, bazı insanlar ise Yemen’de (yani uzakta) ama bana ya-
kındır demektir. Farsça’ya çevrilmiş halidir.
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aydınlardandır. Sanki Alevilerin, Osmanlı 

Devleti sonrası kurucu unsur olarak Tür-

kiye Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçileri ola-

cağının işaretçisidir. Kul Fakir üzerine bir 

şeyler söylerken Aleviliğin tarikat terbiyesi, 

ilim ile olan yakın teması, akılcı ve çağdaş 

değerleri takip etmesinden bahsetmek ge-

rekmektedir. Çünkü Kul Fakir hem Gürühu 

Naciye’den gelen bir yol önderi hem gönül 

gözü açık mistik tabiatlı eren hem de ileri 

görüşlü bir Cumhuriyet aydınıdır. Kul Fa-

kir ne materyalist değerlerle ne de sadece 

mistik değerlerle anlaşılabilir. O hem dün-

yayı ve hayatı seven ve bunları maddesel 

bilgi ve bilinçle değerlendiren, çalışmanın 

kutsallığını, emeğin yüceliğini belirten bir 

aydın, hem de yaratıcının maksadına odak-

lanmış ve bu maksadın Atatürk’te tecelli 

etmiş olduğuna inanmış bir mistiktir. Kul 

Fakir, Cumhuriyet ve değerlerinin ruhsal 

temelde Alevi inanç ve değerleri ile nasıl 

örtüştüğünün en güzel örneklerindendir. 

Kul Fakir yenilikten, çağdaşlıktan ya-

nadır. Kul Fakir’de aslolan insandır, insan-

ca yaşamaktır. Çağın gerisinde olan her tür-

lü kuruma, düşünceye, anlayışa, davranışa, 

gelenek ve göreneğe cephe almıştır. Kul Fa-

kir, Cumhuriyet devrimlerinin yerel plan-

da uygulayıcısı, öncüsü olmuştur. Yaşadı-

ğı dönemde keramet sahibi bir kişi olarak 

düşünüldüğü için sözleri halk tarafından 

sorgulanmaz gerçekler olarak algılanmış ve 

yöredeki Alevilerin Cumhuriyetle bağları-

nın temelde sağlam atılmasına öncü olmuş-

tur. Atatürk sevgisi, mehdi inancı ile gerek-

çelendirilmiştir. Örnek vermek gerekirse, 

Kul Fakir Ali Derviş’in Kurtuluş Savaşı es-

nasında Atatürk’ü işaret ederek mehdi ha-

beri verdiği deyiş açıklayıcıdır;

Batın tarafından gelir haberler / Mehdi çıkıp oynayacak teberler 

Okundu fermanlar duymadı kerler / Aşıklar müjdeler satmak isterler

Daha açık bir ifade ile yazdığı uzun bir şiirinde de açıktan Mustafa Kemal adına öv-

güler yazmıştır. Şiirin ilginç yanı yazım tarihinin Kurtuluş Savaşı dönemine denk gelme-

sidir. Kul Fakir Ali Derviş sayesinde yöredeki Aleviler Mustafa Kemal’i müjdelenmiş kişi 

olarak kabul etmişlerdir. 

Kemalin var olsun Mustafa Paşa / Irakıplar ölsün hele sen yaşa

Ortayı mal ettin hazır ol başa / Vakit tamam oldu meydan geliyor.

Meydanda belolur er ile körler / Düzde menzil almaz dikine zorlar

Çoktan geçtiydi hayrüle şerler / Islahat memuru sultan geliyor.

…

Yedi kıral olsun Hak muin ise / Esef çekme yetmiş dahi gelirse

Onların askeri topu var ise / Şükür bize Hak’tan bürhan geliyor
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Hani padişahlık nerede kaldı / Zevkü sefa ile aklını aldı

Yola kem bakanlar belasın buldu / Dünya başlarına zindan geliyor.

Tanrının aslanı Hazreti Ali / Ta ezel kandilde kurdu bu yolu

Sıdkıle tutarsan yetürür eli / Nice bin dertliye derman geliyor.

...

Kul Fakir’im fermanını okudu / Andelibim dost bağında şakıdı

Aklı selim gönül evi pak idi / Mümin Müslümana seyran geliyor.

Kul Fakir Ali Derviş, Mustafa Kemal’e 
adı ile sesleniyor. Osmanlı’nın yönetimini 
eleştirip, Mustafa Kemal’in ülkeyi kurtar-
maya geldiğini müjdeliyor. Bu müjdeyi coş-
kulu bir anlatımla veriyor. Bunun yanında 
savaşta Mustafa Kemal’in galip geleceği 
inancı mistik bir hal ile vurgulanıyor. Örne-
ğin; “Yedi kral olsun Hak muin ise / Esef 
çekme yetmiş dahi gelirse / Onların askeri 
topu var ise / Şükür bize Hak’tan bürhan 

(delil-öncü) geliyor.” dörtlüğünde bu inan-
cı açıkça görüyoruz. Bunun yanında Ali İh-
san Aktaş’ın belirttiği, şiirin dörtlüklerinin 
son dizelerinde kullanılan ‘geliyor’ redifle-
rinden önce kullanılan nitelemeler, (mey-
dan, sultan, bürhan, zindan, derman, sey-
ran) büyük öndere duyulan inancın çarpıcı 
ifadeleri olarak karşımızda duruyor. Yine 
başka bir deyişinde;

Kâfirin kıralı dönmez sözünden / Hayır gelmez amelinden özünden

Bin kul yanar bir münafık yüzünden / Mehdi Resûl sahip zaman gel yetiş

Yüz bin asker süvarisi peşinde / Hile çoktur ol Mel’unun işinde

Atatürk var Türkiye’nin başında / Mehdi Resûl sahip zaman gel yetiş

Balım Sultan aman sonu uzatma / Mürüvvet diyeni tufana katma

Atatürk’ün fidanların budatma / Mehdi Resûl sahip zaman gel yetiş

Şu Çar mel’unun gider mi kini / Ali İmran okur gerçeğin dili

Gün gibi balkıyor Muhammed dini / Mehdi Resûl sahip zaman gel yetiş

Kul Fakir’im der ki sevmem ziyneti / Çalışalım Şah-ı Merdan gayreti

Kerbelâ’dan akan kanlar hürmeti / Mehdi Resûl sahip zaman gel yetiş
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Atatürk sevdalısı Kul Fakir, Hz. 

Muhammed’in davasının Türkiye top-

raklardaki diriltici nefesi olarak mehdiyi 

zikreder. Kul Fakir için Atatürk yeni bir 

nizam vermiş, verdiği nizam Hakk niza-

mı olarak uyulması gereken nizamdır. Söz 

konusu bilinç ve inanç Aleviler için yaygın 

bir kanaat ve inançtır. Son yıllarda özellik-

le Avrupa merkezli Kürt hareketi üzerin-

den Aleviler içinde siyasal arayışlar içinde 

bulunan Kürt grupların aşmakta zorlandı-

ğı temel duygu Alevilerin Atatürk’e karşı 

duydukları yoğun bağlılıktır. Bu bağlılığın 

aşılması için gerek Dersim olayları gerek-

se tekke ve zaviyelerin kapatılması sürekli 

gündemde tutulmaktadır. Buna rağmen 

ruhsal temelli bir öğreti olan Aleviler Mus-

tafa Kemal Atatürk’ün geldiği ruhsal te-

melin kendileriyle aynı temel, hatta bu te-

melin insanlık tarihi var olduğundan belli 

var olan Gürüh-u Naciye temeli olduğunu 

söylemekte ve buna inanmaktadırlar. Kul 

Fakir’de görülen Atatürk sevgisi sadece Os-

manlı yönetiminden kurtulma ile ilgili bir 

sevgi değil, ruhsal muradın gerçekleşme-

sinde kurulan ortaklığa duyulan sevgi ile 

ilgili bir sevgidir. 

Atatürk sevgisi ve onun misyonunun 

daha da uzun sürmesi ile ilişkili olarak Kul 

Fakir’in mistik öngörüsünü de içeren bir ri-

vayet vardır. Rivayeti Ali İhsan Aktaş şöyle 

aktarmıştır: 

“Kul Fakir, bir gün komşu köylerden 

Diphacı köyüne gitmiştir. Kurtuluş Savaşı 

zamanlarıdır. Akşam olup muhabbet baş-

layınca dem sofrası kurulur. Dem çekenler-

den biri de Haydar Hoca adında bir zattır. 
Haydar Hoca, Kul Fakir’e Sefil Ali aşkına 
bir dem uzatır. Kul Fakir, kadehi aldığı 
gibi ocağın küllerinin üstüne döker. Hay-
dar Hoca bu kez de başka bir önemli zatın 
ismini verir. Fakat Kul Fakir yine aynısını 
yapar. Haydar Hoca üçüncü kez uzatırken, 
‘Mustafa Kemal’in aşkına’ der. Kul Fakir 
bu sefer kadehi alır ve ‘Ey canlar, Ey eren-
ler! O büyük zat için zehir olsa içerim. Keş-
ke mümkünâtı olsa da ömrümüzden beşer, 
onar yıl ona verebilsek.’ der ve gözleri do-
lar, niyaz edip demi içer. Aslında Atatürk 
ölmeden önce ölümü Kul Fakır’a malum ol-
muştur, Atamızın çok yaşamayacağını sez-
miş ve ima etmiştir” (KK2).

Kul Fakir Ali Ağa, yaşadığı dönem 
itibari ile erenler geleneği açısından çok 
önemli bir noktada durmaktadır. Kendisi 
bir geleneğin takipçisidir, batınidir, mistik-
tir, ruhsal bir insandır, Horasan geleneğinin 
iz sürücüsüdür.9 Bunun yanında bir dev-
rimci, Cumhuriyetçi, ilerici ve çağdaş bir 
insandır. Söz konusu kavramların hiçbiri 
Kul Fakir’de çelişmez. Çünkü o günümüz-
de çatışmalara sebep olabilecek bu kavram-
ları kendine özgü iç bağlantıları ile algıla-
mış ve uygulamıştır. Onun ruhsal dünyası, 
Ortodoks düşüncelerden uzak, hale önem 
veren, Tanrı ile gönül bağı olunmasını 
öğütleyen, dinci değil dinlerin özüne yönel-
meyi tavsiye eden bir dünyadır. Bunun ya-
nında devrimciliği insanı köhneleştiren ha-

reketsiz kılan önyargı ve taassuba karşıdır, 

9 Batıni, mistik karakterli birçok ön kabul şiirlerinde 
işlenmiştir. Hatta reenkarnasyon konusu ile ilgili Kul 
Fakir’e dayandırılarak anlatılan birçok rivayet vardır.
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Cumhuriyetçiliği halkçılık bağlamında hal-
kın aydınlanmasını sağlayacak rejim mana-
sında almaktadır. İlericiliği gelişmekte olan, 
tekâmül etmekte olan bir insanın zorunlu 
hali olarak kavramakta ve insanın sırrını 
çözmede adım adım yükselmenin geleceği-
ni öngörmektedir. Çağdaşlık ise derviş için, 
insanlığın ürettiği her değeri zamanın şart-
larına göre insana dair kullanmak anlamın-
dadır.

Kul Fakir çalışkan ve sorumluluk sahi-
bi bir insandır. Onun için emek en kutsal 
değerlerden biridir, hatta yörede kullanılan 
“iş Allah’tır” (KK6) sözü, “Mümin olan arı 
gibi iniler / Alır bin çiçekten balı bir eyler” 
sözü, çalışmayı müminlikle eşleştiren söz-
lerdir. Kul Fakir her manada üretken ve 
çalışkan bir insandır. Yeni Cumhuriyetin 
getirdiği her yeniliği ilk önce uygulamış-
tır. Cumhuriyetin kalkınma projesine en 
temelde halk katında destek vermiş ve in-
sanların okuması aydınlanması hususunda 
cesaretlendirmiştir. Kul Fakir hayatının her 
alanında dikkatlidir. Ürettiği eserleri evladı 
gibi sahiplenir ve onlara karşı ciddi koruma 
duygusu ile yaklaşır. Eserlerinin bir tane 
kelimesinin bile değiştirilmesine izin ver-
mez, söz konusu durum hakkında bir riva-
yet aktarılır:

“Kul Fakir bir gün katıldığı bir cemde 
deyişler söylenirken bu deyişlerden kendi-
ne ait olan deyişe denk gelir. Deyiş kendine 
aittir lakin deyiş değiştirilmiştir. Farklı söy-
lenir. Kul Fakir hiçbir şekilde sesini çıkar-
maz. Çünkü cemi bozmak istemez fakat bu 
durum hoşuna gitmez. Ertesi gün, bu deyi-
şi söyleyen kişinin evine gider. Adam ker-

piçleri yere dizmiş ve kurumasını bekliyor-
dur. Kul Fakir at ile gelip kerpiçleri ezer, 
paramparça eder. Adam neye uğradığını 
şaşırmıştır. ‘Be adam ne yapıyorsun, berbat 
ettin kerpiçi!’ der. Bunun üzerine Kul Fakir; 
‘Sen de dün benim deyişimi aynı böyle ber-
bat ettin, ben sesimi çıkardım mı?’ diye ce-
vabını verir”.

Kul Fakir, Çorum ve Amasya bölgesin-
de gezdiği için bu bölge insanları, Kul Fakir 
ile ilgili rivayetleri günümüze ulaştırmıştır. 
Bir gün Çorum’a bağlı Esençay köyüne zi-
yarete gelmiştir. Kul Fakir’in geldiğini du-
yan köy bekçisi, birinin bahçesinden zerda-
li (şeftali) toplayıp Kul Fakir’e götürür. Bir 
başkası da ırmaktan balık tutup pişirmiş ve 
getirmiştir. Kul Fakir, önüne konulan zer-
dalilere bakıp:

Bahçelerde zerdali

Bunu yiyen zır deli

Hak yanımızda ama

Göz görmüyor perdeli

Dizelerini okumuştur. Bekçiye de 
“Bunu elin bağından getirdin, ben yemem” 
demiştir. Bekçi, Kul Fakir’in bunu anla-
dığını fark edince ses edememiştir. Daha 
sonra balığa bakıp halka “Siz bunu yer mi-
siniz” diye sormuştur. Halk “yeriz” ceva-
bını verince, “Biz bunu yemeyiz, bu bizim 
sıtırımız10, biz bunun karnında kaldık11” 
demiştir (KK16). Halk bu iki sözden sonra 
yaptıklarına ve yediklerine daha dikkat et-
miştir. Çünkü yöre halkı Kul Fakir’in sözü-

10 Sıtır: Elbise, dış korunak.

11 Yunus kıssasından bahsetmektedir.
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nü Hakk söz olarak bilip benimser. Fakat 
yörede Kul Fakir’i sevenler olduğu kadar, 
az da olsa sevmeyen kişiler bulunmakta-
dır. Buna örnek olarak şu rivayet verilebi-
lir; bir gün yörede bulunan Çerkezler, Kul 
Fakir’i öldürüp atını çalmak için plan yap-
mıştır. Kul Fakir’in evden çıktığını görünce 
yanına yaklaşıp beraber yol almak istediği-
ni belirtmiş. Biraz yol aldıktan sonra adam 
belindeki kamasını12 çıkaracağı esnada Kul 
Fakir; “Akşamın işi sabaha kalmaz, ileri gi-
den geriyi gözlemez” deyip ata dehleyince, 
kama çıkamadan at şimşek hızıyla gözden 
kaybolmuştur (KK16). Öldüğünde meza-
rı bir müddet türbe haline getirilmemiştir. 
Ölümünden kırk yıl sonra mezarının bu-
lunduğu yola genişletmek için iş makinele-

ri getirilmiştir. İş makinesi mezarın olduğu 
yere gelince durup kalmıştır, işleyememiş-
tir. Mezarı açıp baktıklarında sadece arka 
tarafı yırtılmış kefenin içinde Kul Fakir’in 
sakalları sararmış bedenini görmüşlerdir. 
Aradan kırk yıl geçmesine rağmen bedeni 
sağlam kalmıştır. Sonrasında mezarın üzeri 
de kapatılarak türbe yapılmıştır (KK16).

Kul Fakir Ali Ağa eski ile yeninin her 
alanda birleşimini yapmaya çalışmış, ger-
çek imani değerler ile insanlığın ulaştığı de-
ğerlerin aynı olduğunu anlatmıştır. Çağdaş 
dünyanın barış için barışla dolu olması ge-
rektiğini ve hakikatlerin çıplak gerçeklikler-

le ortaya konması gerektiğini işaret etmiş-

tir;

Silah nedir, kılıç nedir, el nedir? / Edep nedir, erkân nedir, yol nedir?

Efsaneyi gerçek gibi dinletir / Hakkı gerçek bilen sürek kalmamış

Efsaneyi gerçek gibi dinletmek aslında 
Hakk’tan kopmanın da en önemli göster-
gesidir. Efsanelere dayanıp, efsaneler ger-
çeğin yerini almaya başlayınca barışta, yol 
erkan da tehlikeye giriyor ve insanlar sava-
şa ve taassuba düşüyor. Daha derin anlam-
da İslam olmak, barış sağlayıcı olmanın en 
önemli şartı akıl ve gerçekten ayrılmamak 
oluyor. Bu anlamda cesaretli çıkışlar ve 
yorumlamalar yaparak Alevilerin Cum-
huriyet değerleri ile daha hızlı bir biçim-
de uyumlanmasını sağlıyor. Kul Fakir gibi 
erenler sayesinde Cumhuriyet devrimleri 
halk nazarında meşru oluyor ve devrimler 

uygulanma zemini buluyor.12 

12 Kama: Ağaç ya da deri bir kın içinde taşınan kab-
zalı, uzun, ucu sivri ve iki ağzı da keskin, silah olarak 
kullanılan büyük hançer. 

Cumhuriyetin ilk döneminde en faz-

la eser bırakan eren, Kul Fakir Ali Ağa’dır. 

Bunun yanında Büyük İbrahim Ağa, Hacat-

lı Deli Sadık, Yemişenli Halil Ağa da önem-

li etkiler bırakmıştır. Atatürk dönemi ve ya-

kın sonrası dönem erenleri Sıtkı Baba, Deli 

Sadık, Selman Baba gibi isimlerdir. Bunlar 

kendilerinden önceki erenlerin etkisinde 

kalmış olmakla beraber yeniliklere uyma-

ya çalışmışlardır. Bunlar kendinden önce 

gelen büyük ustaların fazlaca gölgesinde 

kalmışlardır. Bunlardan sonra gelen kuşak 

ise belki de geleneği bilen son kuşak erenler 

grubudur. Bunlar arasında, Yan Yatan Ali 

Ağa, Zefil Memmet, Kumbaba’lı İbrahim 

Ağa, İrfani Baba ve Işık Ruhan sayılabilir. 
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Gaziler Ovacığı Kul Fakir’in ifadesiyle 

Hızır’ın azık torbasını döktüğü yerdir. Bu 

ovanın ereni evliyası eksik olmayacaktır. 

Önemli olan onu bulmak, ona hizmet et-

mek ve himmet almaktır. Zaten hakka hiz-

met halka hizmetten geçer ki iyi olan her 

şey için yapılan katkı, bilenler tarafından 

yazılır ve yine Kul Fakir’in dediğine göre 

“erenler duvarlarına konan sinekten vaz-

geçmezler”. Her hizmet mutlaka Hakk ka-

tında bir anlama sahiptir diye inanılır. Kul 

Fakir, özellikle tarihsel konumu, yol içinde-

ki cesur uygulamaları ve erenlik boyutu ile 

Gaziler Ovacığı Alevileri için “Hakk kelam 

sahibi bir gerçektir”. Onun sözü anıldığın-

da niyaz edilir. Onu rüyada görmek ruhsal 

bir işaret olarak algılanır, yol içinde ahla-

ken olgunlaşmak hedefi onun sözleri ile ge-

rekçelendirilir. Kul Fakir halk arasında diri-

dir, bu güçlü inanç onun Hakk katında da 

diri olduğunun işaretidir.

KUL FAKİR’IN DEYİŞLERİ13

1. Aklımı Başımdan Aldı da Gitti14

İsmimiz Kul Fakir kaldı da gitti

Aklımı başımdan aldı da gitti

Muhabbet bağının güllerin derdim

Serimi15 sevdaya saldı da gitti

Böyle sultân bulunur mu cihanda

Methi16 vardır dört kitapta Sübhânda17

Ona Kem bakanlar kalır vebalda18

Şükür muradımız verdi de gitti

Şükür ettim dost cemâlin görünce

El bağlayıp divanına durunca

Muhabbetden Muhammede varınca

Çağırdığım yere geldi de gitti

Gele gide gönlümüze yol etti

Ucu başı görünmedik çöl etti

Gâhi derya etti gâhi göl etti

Gâh yüzüp oynayıp daldı da gitti

13 Deyişler, ikinci satırın söz konusu deyişin başlığı 
olarak seçilmesi ile ve daha sonra bu başlığın alfa-
betik olarak sıralanması ile deyişler belli bir düzen 
dâhilinde buraya aktarılmıştır. Deyişlerin bu sırası 
çalışmanın sonundaki “Kul Fakir deyişlerinin dizi-
ni” adı altında verilmiştir. Deyişlerin konularına göre 
türleri, hece ölçüsü birimi, deyişin nereden derlendi-
ği bilgisi sırasıyla her bir deyişin ilk dipnotunda ve-
rilmiştir. 

14 Nefes, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, (1991). (KK5), 
(KK17), (KK18).

15 Başım.ı 

16 Övgü, öven güzel sözler.

17 Allah.

18 Günah ve yük altında olmak. 
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Deryaya dalınca nasibin aldı

Muhammed Ali’nin halını bildi

Lâhmike cismike ruh be ruh oldu19 

Nereden baktıysa gördü de gitti

Sağır duymaz körler görmez Tanrısın

Bilen bilir gönül sevmez gayrisin

Aşk ehli olanlar bilir doğrusun

İlm-i cavidanı20 saldı da gitti

Sora sora haber aldım yerini

İkilikten geçtim buldum birimi

Hakka teslim ettim küll ü varımı

İsmimiz Kul Fakir kaldı da gitti

2. Aşkınan Giden de Yol İncinir mi21

Gel gidelim gönül dost illerine

Aşkınan giden de yol incinir mi

Sultanı bilirse kulun halini

Mushaf’ın yazmaya el incinir mi

Mushaf-ı Kübra’dır22 vücud-ı insan

Allame’l-Esma’yı23 buyurdu Sübhan

İlm-i Müsemma’yı zikreder lisan

Hal ile söyleyen dil incinir mi

19 Hz. Muhammed ile Hz. Ali teni tenimden, ruhu 
ruhumdan diye vasi tayin etme sözü.

20 Sonsuzluk ilmi, ebedilik ilmi.

21 Nefes, 11 Hecelik. Akbulut, 2015:217, Aktaş; Yücel, 
1991. (KK3), (KK5), (KK16).

22 Kur’ân-ı Kerim.

23 Bakara suresinde geçen, “Adem’e bütün isimleri 
öğretmek” sözüne telmih yapılmıştır.

Dilde ikrar gerek tekrar olmasın

Güllerimiz has bahçede solmasın

Kel irakip24 andelibi25 görmesin

Bülbülün sesinden gül incinir mi

Güllük gülistanlık26 dostun cemalı

Aslı pak27 olanlar bulur kemalı

Su balığı sakın öldürmen anı

Balık oynayınca göl incinir mi

Kul Fakirim marifet burasında

Kulluk hatmolundu ba-yı28 isminde

Yüz on dört sure de mevcut Yasin’de

Hakikate eren hal incinir mi

3. Balım Kızıl Sultan Deli29

Ya Allah Muhammed Ali

Balım Kızıl Sultan Deli

Şah Hasan’dan tuttum eli

Lâ feta illâ Ali30

Şehid-i Kerbela olan

Hüseyn aşkına ser veren

Zeynel’le zindanda giren

Lâ feta illâ Ali

24 Rakip: Kötü kişi anlamına gelir. Divan şiirinde de 
kötü kişi olarak rakip kullanılır. 

25 Bülbül. 

26 Gül bahçesi. 

27 Temiz. 

28 Hz. Ali’nin “Be (ب) altındaki noktayım.” sözüne 
telmih var.

29 Duvâz-ı İmam, 8 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. 
(KK1), (KK16).

30 Ali’den başka yiğit yoktur.
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İmam Bakır’dır yarimiz

İmam Cafer’dir pirimiz

Bir’e bağlıdır binimiz

Lâ feta illâ Ali

Musa Kazım Horasanî

Ezelden sevmişim anı

İmam Rıza’nın erkanı

Lâ feta illâ Ali

Şah Taki’den ola yardım

Ba-Naki’dilimde virdim

Askeri’ye selam verdim

Lâ feta illâ Ali

Kul Fakir’i kul eyleyen

Arşâlâyı31 sır eyleyen

Hem yokları var eyleyen

Lâ feta illâ Ali

4. Benden Gayrısında Günah Kalmamış32

Gezdim cevlan33 ettim cümle alemi

Benden gayrısında günah kalmamış

Bilmem nere varır sonra hallarım

Eller marifetli solak34 kalmamış

31 Arş-ı âlâ: Tanrı’nın dokuzuncu kat gökte bulunan, 
kudretinin tecelli ettiği mekan.

32 Nefes, 11 Hecelik. (KK4), (KK11).

33 Cevlan (cevelan): gezme, gezinti, dolaşma

34 Sol elini kullanan kişi. Sol elini kullanan kişilere 
göre her şey ters gelir ve bu yüzden iş yaparken çok 
iyi yapamazlar. 

Kemal ararısan özünü yokla

Na-ehil35 na-dandan36 sırrını sakla

Olura olmaza matahın37 satma

Altunu bilecek sarraf kalmamış

Hıfz-ı lisan38 selamete erdirir

Ayne’l-müşahede39 Hakk’ı gördürür

Zamane mahluğu40 seni öldürür

Eline alacak silah kalmamış

Silah nedir, kılıç nedir, el nedir

Edep nedir, erkan nedir, yol nedir

Efsaneyi gerçek gibi dinletir

Hakk’ı bilebilen sürek41 kalmamış

Hakk’ı mengûş42 edip gûşuna43 takın

Aman sak44 dur, İblis görmesin sakın

Hesap yetiremen sağına bakın

Sözlere bakarsan ölek kalmamış

35 Na-ehil: ehil olmayan, mutasavvıf olmayan, ham 
insan.

36 Nâdan-nâ-dan: bilgisiz, cahil (kavm-i nâ-dan: cahil 
toplum).

37 Mal, bilgi, kültür, ilim.

38 Dili tutmak.

39 Görme, gözlem. 

40 Yaratılmış olan. 

41 Sürek: insan topluluğu, reaya.

42 Küpe. 

43 Kulak. 

44 Sak: uykusu hafif, uyanık. Sak durmak: düşün, 
dikkat et, uyanık ol, aman ha anlamında deyim.
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Söz gerekmez amel ister orada

Hizmetine dikkat eyle burada

Huma kuşu45 yedinci kat semada

Konup eğleşecek tünek kalmamış

Kul Fakir’im sen de varabilün mü

Sorgusuz cennete girebildün mü

Huri gılman46 derler görebildün mü

Neyleyim cennette melek kalmamış

5. Benim Ol Hub-Ligâ Yarim47

Acep merhamet etmez mi

Benim ol hub-ligâ48 yarim

Hemi dünya hemi ukba49

Hemi oldur kisb ü kârım

İstemem gayrı dünyayı

Göster didârın50 ya Ali’m

Hem bu sevdaya düşeli

Artıyor kârım benim

Ya ilahi sen bilirsin

Küllî ihsan elindedir

Kevn ü mekan51 çarkı kurdun

İlm-i hikmet dinim benim

45 Devlet kuşu. (Hikayede: Gölgesi kimin başına dü-
şerse o padişah olurmuş, derler. Hümayun da bura-
dan gelmiştir. Tayr-ı hümayun, talih kuşu, uğur kuşu 
gibi isimlerle söylenir.)

46 Cennette insanlara hizmet edeceği düşünülen er-
kek huri.

47 Nefes, 8 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. (KK11), (KK12).

48 Güzel yüz. 

49 Ahiret. 

50 Yüz. 

51 Kainat, alem, dünya. 

Suçluyum yere bakarım

Hep daima dost yanında

Ol sebepten durmaz akar

Vallahi ki hunum52 benim

Hun u giryan53 nedir suçum

Yezidin yanından kaçın

Kiliseden farkı yoktur

Durmaz akar kanım benim

Kul Fakir’im putânedir54

Mescitten yek55 hanedir

Hızır sersem desteğim

Kul Hüseyin yarim benim

6. Bir Mümin Gönlüne Girmeyinceğiz56

Hacı olmaz Beytullah’a57 varanlar

Bir mümin gönlüne girmeyinceğiz

Didâr58 görmez dalalette59 kalanlar

Masivadan60 elin almayıncağız

Cife-i dünyaya61 tutulup kalan

Vücudun şehrine hükmeder yalan

Kim görmüş ki bunda maksudun alan

Ölmeden evvelin ölmeyinceğiz

52 Kan. 

53 Göz yaşı.

54 Hedef, amaç.

55 Tek. 

56 Nefes, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991; Akbulut, 
2015:222. (KK14), (KK19).

57 Kâbe. 

58 Yüz, sevgili, dost.

59 Sapınç, sapkınlık, doğru yoldan ayrılma.

60 Ondan gayrısı. (Allah’tan başka her şey hakkında 
kullanılan tabirdir.) Dünya ile alakalı şeyler.

61 Dünya’da bulunan pislikler. 
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Can verenler bir canana eş oldu

Şimdiki mahlûğun62 bağrı taş oldu

Sene de bin üç yüz yirmi beş63 oldu

Paklanmaz bir tufan gelmeyinceğiz

Tufana ilayık64 tıfıl65 bölüğü

Fark eylemez gafiller uyanığı

Kalp evine konduraman konuğu

Kürre66 kazanına girmeyinceğiz

Kul Fakirim kürresinde pişerse

Gönül gözü muhabbete düşerse

Hak ne desin kul yolundan şaşarsa

Umduğuna layık olmayıncağız

7. Biri Aydır, Biri Ol Güne Benzer67

Seyrimde gezerken üç dilber gördüm

Biri aydır, biri ol güne benzer

Aşkın dolusunu sundu elime

Biri allar giymiş ahtere68 benzer

Üçler olup beşten haber alınca

Üç sünneti yedi farzı kılınca

Sağıma soluma haber verince

Sağdaki sevdiğim sultana benzer

62 Yaratılmış olan. 

63 Hicri 1325: Miladi 1908.

64 Layık. 

65 Gelişmemiş, büyümemiş, küçük çocuk. Ham insan.

66 Demirci ocağı, büyük ocak. Olgunlaşmak için ve-
rilen savaş.

67 Nefes, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. (KK6), 
(KK13), (KK16).

68 Yıldız. 

Mümin olan arı gibi iniler

Bin çiçekten alır balı bir eyler

Güzeli görenler aynayı n’eyler

İçi ahret dışı dünyaya benzer

Aklımı başımdan aldı bakışı

Yaktı şu sinemi aşkın ataşı

Ölmeden evvelin ölse bir kişi

Kur’an’da okunan imlaya benzer

Kul Fakir’im ezel ağladım gülmem

Okumuşum aktan karayı bilmem

Bin derman verseler bu derdi vermem

Her dem kalp evinde durana benzer

8. Bundan Sonra Kem Belasın Bulacak69

Eylik70 ehli eyilikte kalacak

Bundan sonra kem belasın bulacak

Yolu doğru süren Ali olacak

İsterse atası dine hor71 olsun

Al’evladı olan yola bakarlar

Sim72 ü zeri73 sevmez hale bakarlar

Diline bakmaz dine bakarlar

İsterse Ali’nin kendinden gelsin

Deseler yerinde Muhammed-Ali

Yolu doğru süren cümleden ulu

Sıtkının çağıran yetirir eli

İsterse kendisi Yemen’de olsun

69 Nefes, 11 Hecelik, Aktaş; Yücel, 1991. (KK1), (KK3).

70 İyilik. 

71 Hor: Önemsiz, bayağı, kötü.

72 Gümüş. 

73 Altın. 
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“Der Yemen Peş Yemen”74 buyurdu Allah

Nerede çağırsam hazırdır billah

Şefaatkarımız ol Resulallah

İster ise İsa havadan gelsin

Doğrunun dostudur Muhammed-Ali

Eğrinin hasmıdır işit bu dili

Serseri Kul Fakir onların kulu

İsterse bu cihan hep senin olsun

9. Bülbül Avazını Güle Getirir75

Her sabah her sabah bülbülün sesi

Bülbül avazını güle getirir

Yiğit olan sırrın kimseye demez

Kötü kalbindekin dile getirir

Yiğit olan eşiğinden bellidir

Yiğit kamil olur yüzü yerdedir

Kurttan doğan yine kurt eniğidir

Akibet başına bela getirir

Yalnız git yoldaş olma yolsuza

Komşu olma rehbersize pirsize

Selam verme namussuza arsıza

Bir gün namusuna hile getirir

74 Der Yemen Peş Yemen: Yemen’deki yanımdadır, 
yanımdaki Yemen’de… şeklinde Muhammed’in kı-
saltılmış sözüdür. Bazı insanlar yanımdadır ama 
bana uzaktır, bazı insanlar ise Yemen’de (yani uzak-
ta) ama bana yakındır demektir. Farsça’ya çevrilmiş 
halidir.

75 Nefes, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991; Akbulut, 
2015:218. (KK3), (KK11).

Erenler içinde Selman-ı Paktır76

Kırklar meclisinin cümlesi haktır

Cehennem içinde hiç ataş yoktur

Herkes ataşını burdan getirir

Kul Fakir’im gezdim gurbet ellerde

Bülbül ötmez gülistansız77 güllerde

Çok keramet vardır tatlı dillerde

Dağdaki deliyi yola getirir

10. Cevlan78 Ettim Hem Soluna Sağına79

Hayran oldum Kızılöz’ün bağına

Cevlan ettim hem soluna sağına

Üzümü ab-engür80 Ali soyuna

Nuş81 edip mest olduk, bildik insanı

Üzümü ab-engür edip içmeli

Her dem muhabbetten kapı açmalı

Müşteri olana cöfer82 saçmalı

Muhabbette bulduk ehl-i irfanı83

Ehl-i irfan olmak mümin işidir

Gönlümüz üşüten adû84 kışıdır

Sene Türkiye’nin yirmi üçüdür (1323-1907)

Yedik üzümünü ettik şükranı

76 Selman-ı Pak: temiz Selman. Selman-ı Farisi. Kırk-
lar meclisinin sâkisi. Hz. Muhammed’in ev halkın ka-
bul edildiği de söylenir.

77 Gül bahçesi. 

78 Gezmek. 

79 Nefes, 11 Hecelik, Aktaş; Yücel, 1991. (KK9), (KK13).

80 Üzüm suyu, şarap.

81 İçmek. 

82 Evliya ve ermişlerin mezarlarından şifa için alın-
mış toprak.

83 Bilginler. 

84 Düşman. 
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Şükür olsun dost bağına varınca

Andelibim85 goncasını derince

Güz gelip de yaprakları solunca

Artar bülbüllerin ah u figanı86

Kul Fakir’im gönüllerde bağımız

Muhabbetten açıldı eyyamımız87

Dışarıdan kimse bilmez halımız

Balım Sultan süren yolu erkanı

11. Cism İçinde Canım Oynar 88

Güzellere kanım kaynar

Cism içinde canım oynar

Gönül ab-ı kevser89 umar

Cümlemize nasip eyle

Benim halım sana malum

İlm-i hikmet söyler dilim

Yanıma gelmiyor gülüm

Merhametsiz insaf eyle

Seyrimde görmüşüm düşü

Gelin yaz edelim kışı

Lâm-elif cümlenin başı

Marifette usûl90 eyle

85 Bülbül. 

86 İçi yanarak feryat etmek. 

87 Günler.

88 Güzelleme, 8 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. (KK7), 
(KK11).

89 Âb-ı kevser: cennetteki kevser havuzunun suyu.

90 Yöntem. 

Çağlayıp akıyor gözüm

Yalancıya değil sözüm

Dâyim91 ol didârdır arzum

Arz edeni nail92 eyle

Kul Fakirim evvel ahir

Hakikat ilmini okur

Dilberin alnında balkır93

Noktasından hesap eyle

12. Çevre Yanı Nura Benzer94

Bu gün ben bir kale gördüm

Çevre yanı nura benzer

Ötüşür kumru bülbüller

Bağ u gülistana95 benzer

Yedi kapı vardır arşta96

Dördü samıt97 üçü seste

Sebü’l-Mesan(i)98 yetmiş üçte

Ol elif ü lâma benzer

91 Daima, sürekli.

92 Erişmiş, ele geçirmiş, başarmış, kazanmış, ulaşmış.

93 Parlamak. 

94 Nefes, 8 Hecelik, Aktaş; Yücel, 1991. (KK4), 
(KK10), (KK11).

95 Bağ ve gül bahçesi.

96 Gökyüzü. 

97 Suskun, dilsiz. 

98 Fatiha Suresi; yedi ayetten oluştuğu bu sureye 
“sebü’l-mesânî” denir. İnsan başında da yedi delik 
vardır. Tasavvufa göre insanın yüzünde de seb-ü’l-
mesânî yazılıdır. Bu nedenle insan yüzü kutsal kabul 
edilir. Alevilikte asla yüze küfür edilmez. İnsan yüzü 
Kur’ân’ın özetidir. Çünkü Fatiha suresi de Kur’an’ın 
özetidir. 
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Elif ba’dan neler hâsıl

Mim Muhammed oldu asıl

Ey Muhammedin ümmeti

Vücud dört kitaba benzer

İncil vardır dizimizde 

Tevrat vardır elimizde

Zebur vardır dilimizde

Bu serim99 Kur’an’a benzer

Kul Fakirim Ene’l-Hak’tır

Derim yâ Ali Saddak’tır

Haktan gayri nesne yoktur

Zikrolan kelâma benzer

13. Çok Ağlattın Güldür Beni100

Şaha doğru giden kervan

Çok ağlattın güldür beni

Düşmüşem elden ayaktan

Tut elimden kaldır beni

 

Tut elimden ferman eyle

Gel bu derde derman eyle

Götür yare kurban eyle

Öldür derse öldür beni

Arıydım baldan ayrıldım

Ne şirin dilden ayrıldım

Bülbüldüm gülden ayrıldım

Gülistana101 kondur beni

99 Baş. 

100 Medetnâme, 8 Hecelik, (KK13), (KK17), (KK18)

101 Gül bahçesi. 

Tut elimden düşmeyeyim

Doğru yoldan şaşmayayım

Derdim çoktur deşmeyeyim

Böyle şaha bildir beni

 

Yandı Kul Fakir’in bağrı

Derde tay102 olmuyor ağrı

Çek katarı103 şaha doğru

Eli süre indir beni

14. Daldırıp Taşını İçen İncinmez104

Ab-ı engür 105müminlerin gönlüdür

Daldırıp taşını içen incinmez

Gözün görüp doğru dosttan giderken

Aşk-ı muhabbete eren inci(n)mez

Aşk ilâhi hidayettir erene

Aldanma kalleşe yüze gülene

Hak demişiz kevn ü mekan106 Kurân’a

Kadim ikrârında107 duran incinmez

İkrârımız ırızamız108 bir oldu

Yedi uçmak109 kevn ü mekân sır oldu

Sekiz cennet cemâlinde nur oldu

Her dem muhabbete dalan incinmez

102 Ortak. 

103 Bir arada giden veya uçan hayvan dizisi.

104 Nefes, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. (KK13), 
(KK21).

105 Üzüm suyu, şarap. Tasavvufta şarap dediği aslın-
da dervişlerin içtiği badedir. 

106 Varlıklar alemi, dünya.

107 Aleviliğin kurallarını kabul etmek, gönül verip o 
yola girmek.

108 Rıza. 

109 Cennet. 



22

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Ali Muhammed’dir muhabbet yolu

Âlemin sultânı sevenin kulu

Kendisi gösterdi ol yeşil eli110

Görüp inanıpta kalan incinmez

Vechinde111 görünen ilm-i Kur’ân’dır

Bunu fark etmeyen fikr-i yalandır

Elbet erin ere gönlü âyândır112

Muhabbet evinde kalan incinmez

Şâh-ı merdân 113görmeyince tapmadı

Mümin olan çığırından114 sapmadı

Vech-i âdem vücudundan çıkmadı

Emrini tutarsan Kur’ân incinmez

Kul Fakirim Kurân kurdu âlemi

Kirâmen kâtibi115 çaldı kalemi

Sağdaki yazıyor hayır olanı

İblisi gönlünden süren incinmez

110 Hacı Bektaş üzerine söylenen bir menkıbedir. Eli-
nin içinin yeşil olduğu söylenir.

111 Yüz. 

112 Açık, belli.

113 Yiğitlerin şahı, Hz. Ali’nin sıfatlarındandır.

114 Sınırların olan yol, tarikat. 

115 İnsanın iyi amellerini yazan ve sağ tarafında bu-
lunulduğuna inanılan melek.

15. Derelerden Akan Coşkun Sel Gibi116

Yine gam çağlıyor divane gönlüm

Derelerden akan coşkun sel gibi

Hiç merhamet etmez hub-liga117 yârim

Uğrun gelir uğrun gider el gibi

Uğrun olma Hak’tan gizli yer yoktur

Her nereye baksan görünen Hak’tır

Benim sevdiğiceğim cihanda tektir

Hayali gönlümde balkır118 nur gibi

Nur nura karışır nuru görünce 

İkiliği attım biri bulunca

Gönül dürrün119 aldı bahre120 dalınca

Kimin aldım kimin sattım bir gibi

Birlik makamında didâr121 görünür

Yalancı sofular mihnette122 kalır

Bana bundan iyi tamu123 mu olur

Pervaneyim yanıyorum nar124 gibi

116 Nefes, 11 Hecelik, Aktaş; Yücel, 1991. (KK8), 
(KK11).

117 Derlemelerde yanlış olarak “huliğ” olarak söy-
lenmektedir. Fakat bu şekilde hem kelime anlamsız-
dır hem de hece ölçüsü uymamaktadır. Hub-liga: gü-
zel yüz olması gerekir.

118 Parlamak

119 İnci 

120 Deniz 

121 Dost, sevgili. Allah, Muhammed, Ali üçlemesi.

122 Zahmet, eziyet, dert, bela. 

123 Cehennem 

124 Ateş 
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Narı nur eyleyen erdi visale125

Nokta huruf126 oldu düştü lisane

Hak kendini mihman127 etti insana 

Ben kendimi göremedim kör gibi

Kendini görene âlem göründü

Levh-i mahfuzda128 bir kalem çalındı

Her kulun kısmeti anda verildi

Nasibim Hüdâ’dan gelir dürr129 gibi

Kul Fakirim dürrün hara130 talatma131

Yakından fark eyle uzağa gitme

Hükmeden Kadı’nın sözünü tutma

Defterine yazdırırsın şer gibi

16. Devran İyilerin Kefâretinen132

Hayının kalleşin müddeti doldu

Devran iyilerin kefâretinen

İşleğine bakmaz der bize noldu

Dünya dolayazdı hiyanetinen

Hakkı sevenlere kıyamet yoğudu

Edepsiz âdeme hürmet çoğudu

Talib olan dedesinden soğudu

İtikat kalmadı olmaz cahtınan133

125 Kavuşma, birleşme, vuslat

126 Harfler 

127 Misafir 

128 Alın yazısı 

129 İnci

130 Diken 

131 Parçalamak, zedelemek, yıpratmak.

132 Nefes, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. (KK17), 
(KK18), (KK19).

133 Cehd: çalışma, çabalama, uğraşma.

Yola gidilir mi yahu zorunan

Menzil alınır mı kalleş şerinen134

Hâyır âmel ister helâl kârınan

Evlat mı olunur aslı zatınan

Evlat olan doğru gider çığıra135

Anlatmaynan duyuraman sağıra

Yola gelmez gider zora bayıra

Günah af olur mu kefaretinen

Yol’u battal etti ocak-zadeler

Hakka kem bakıp gafillik136 ettiler

Helal haram demediler yediler

Hayır alır satar nedametinen137

Kemâle ermiştir aslına yeten

Nehyini138 terk edip emrini tutan

Muhammed Ali’ye göz gönül katan

Gerçeklerin emri velayetinen

Kul Fakirim kul olalı Ali’ye

Sırrı Balım Sultan Bektaş Veli’ye

Onların elinden erdi doluya

Kadir Allah’ımın inayetinen139

134 Kötülük 

135 Tarikat yolu

136 Dikkatsiz, iyi düşünmeyen, uyanık olmayan

137 Pişmanlık 

138 Dinsel yasak, haram 

139 Yardım, lütuf, medet
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17. Dilerim Mecnun’lar Leyla’sın Bula140

Sadık yar olana can kurban ola

Dilerim Mecnun’lar Leyla’sın bula

Aşık maşuğunun halından bile

Merhaba sevdiğim sen safa geldin

Safan nazar olsun kevn ü mekana141

İbret içün geldik biz bu cihana

Hakkı gördüm buğün bulmam mahana142

Merhaba sevdiğim sen safa geldin

Hakk’ı gören göze niyazım vardır

Elif be noktası cemalde sırdır

Gönül Hakk’ın mihman143 olduğu yerdir

Merhaba sevdiğim sen safa geldin

Noktasından haber aldım ol yarin

Münezzehtir144 güzeldir dostun şeherin

Yazan katip böyle çalmış kalemin

Merhaba sevdiğim sen safa geldin

Kul Fakir’im kalem aldım elime

Balım Sultan destur verdi dilime

Şükür sevdüğümü aldım yanıma

Merhaba sevdiğim sen safa geldin

140 Nefes, 11 Hecelik, (KK6).

141 Dünya 

142 Bahane 

143 Misafir 

144 Uzaklaştırılmış 

18. Doğru Söz Kimseye Tesir Etmiyor145

Arif olsam ilm-i hikmet söylesem

Doğru söz kimseye tesir etmiyor

Yalan, düzen şöhret bulmuş cihanda

Fasık146-fücur147 kalbimizden gitmiyor

Kibir, gurur bize olmuş müptela

Şeytan bizi takip etmekte hâlâ

Doğru söyleyene derler budala

Akıl mağlup cahile güç yetmiyor

Softalar148 Hakk için ibadet kılmaz

Doğruluk cahilin işine gelmez

Zamana uymayan itibar bulmaz

Kitap, sünnet asla fayda etmiyor

Bir kimse Hakk için vermez selamı

Memur ürüşvetsiz tutmaz kalemi

Yum gözünü sükût geçir alemi

Kul Fakir’im senin aklın yetmiyor

145 Nefes, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. (KK11), 
(KK12), (KK16).

146 Fasik: münkir, sapık

147 Fücur: günahkarlık

148 Softa: Bir görüşe, bir inanışa körü körüne bağla-
nan, yaşadığı çağın gerisinde kalmış kimse.
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19. Dost Yoluna Zerre Kurban Canımız149

Aşk ehli olanlar halımdan bile

Dost yoluna zerre kurban canımız

Sadık dostlar ile gidelim yola

İnşallah hayıra döner yolumuz

Fitne Deccal her işleri bozdular

İş başına tilki çakal dizdiler

Tıfıl150 bölüğüne tufa yazdılar

Aşk ehli olanlar duya ünümüz

Gerçek anlar her işlerin hesabın

Bilediler satırını kasabın

Sahibi gelecek kadim mesabin151

Sultan Beyazit’te ola cemimiz

Yekten152 kelam ister sözü kabalar

Devir azgın kabul olmaz tövbeler

Eğnime153 dar geldi şallar abalar

Peyik154 etmez, açılıyor yenimiz155

Kul Fakir müjdemiz Habibullah’tan

Bize hayır ihsan Resulallah’tan

İnayet156 olursa Hikmetullah’tan

Ahirinde iyi gele sonumuz

149 Nefes, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. (KK6), (KK8).

150 Gelişmemiş, büyümemiş, küçük çocuk. Ham İnsan.

151 Mesabe: değer, derece, rütbe.

152 Tek 

153 Sırtıma, bedenime.

154 Peyik: Giysi ve gömleklerin koltuk altlarına ko-
nulan parça.

155 Yen: Giysi kolu

156 İyilik, ihsan, lütuf

20. Efsane Cevabı Söylemesinler 157

Gideni yolundan eğlemesinler

Efsane cevabı söylemesinler

Yüksekten düşüp de ağlamasınlar

Gelin yoldaş olak enginlerinen

Enginlerden giden yokuş bilmedi

Ali’yi sevende hilaf158 olmadı

Muhabbete serin159 veren kalmadı

Şimdiki ülfetler160 zenginlerinen

Zengin derler sim161 u zeri162 olana

Bakmazlar ki başındaki borana

Hak mihmandır163 kanaatta durana 

Sinek bir olamaz zambullarınan164

Zambul olup bal yapmaya başlarsan

Hakk’a sevilirsin emrin işlersen

Bir ağaca kırk meyvayı aşlarsan

Yemişi çekilir zembillerinen165

Kul Fakirim ezelinden zem166 bilmez

Mümin olan garezinen kem bilmez

Sen seni bilirsen seni kim bilmez

Muhabbet eyleyerek duygunlarınan

157 Nefes-Nasihatnâme, 11 Hecelik. (KK5), (KK11).

158 Yalan, yanlış

159 Baş 

160 Alışma, tanışma, ahbaplık, dostluk. 

161 Gümüş 

162 Altın 

163 Misafir, yârân.

164 Bal arısı

165 Yemişi çekilir zembillerinen: yemiş olmaz içeriği 
özü zayıflar kendini gösteremez. 

166 Ayıplama, kınama
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21. Eğer Kadir Mevlam İzin Verirse167

Gel gönül gidelim dosttan tarafa

Eğer kadir Mevlam izin verirse

Yüce bellerinde olak murafa168

Ecelinin nasip kail169 olursa

Nasibini gözet Hakk’ın yolunda

Dosta ikrar verdik uçmaz şehrinde

Tecelli bekleriz gönül bahrinda170

İrazıyız Hak’tan her ne gelirse

Dâyim171 irizada172 durursa kişi

Her dem Hak iledir alış-verişi

Muhabbet bağına düşürmen kışı

Güller şâd173 olmaz mı bülbül öterse

Bülbül gibi dost bağında öterim

Derde dert verene derman katarım

Matahım174 Ali’den alır satarım

Sermayemdir mümin-müslim var ise

Kul Fakir’im ayrı düştüm ilimden

Bin bir büftan175 gelir elin dilinden

Anca Balım Sultan bilir halimden

Gam yemezim ikrarında durursa

167 Nefes, 11 Hecelik, Aktaş; Yücel, 1991. (KK4), 
(KK20).

168 Murafa: hesaplaşma

169 İnanmak, razı olmak 

170 Deniz 

171 Daim, sürekli 

172 Gönül razılığı 

173 Sevimli, neşeli 

174 Matah: Mal, meta… Bilgi, kültür, bilim.

175 Ayıplama, kusur bulma. 

22. Garip Bülbül Ötüşmenin Sırası176

Evvel bahar yaz ayları geliyor

Garip bülbül ötüşmenin sırası

Durmaz deli gönül dostu diliyor

Kadir Allah nedir bunun çaresi

Açılmış gülleri bülbüller öter

Dertliyim derdime kim derman katar

Kaşları yay olmuş, kirpik ok atar

Sızılıyor şu sinemde yarası

Seçerler sağları sağlam ararlar

Yüze gülücüye nâra177 sürerler

Elestü178 gününden haber sorarlar

Cemalın Vedduha aynın suresi179

Cümle muratları verici Hüda

Efendim dergahtan180 eyleme cüda181

Zulûmat182 çoğaldı yetiş Mustafa

Mahlûk azdı yakın ola belası

176 Nefes, 11 Hecelik, (KK4), (KK11), (KK17), (KK18).

177 Ateş 

178 Kur’ân’da anlatılanlara göre; Tanrı insanları bir 
araya toplayıp onlara “elestü birabiküm” demiştir. 
Yani “Ben sizin Tanrı’nız değil miyim?” demiştir ve 
insanlar da “Kâlü bela” yani evet yanıtını almıştır. 
Elestü günü dediği bu vakittir. 

179 Yüzünde güzel olmanın sırrının açıklandığı ayet 
yazılıdır. Güzelliğin sırrı veddüha ayetindedir. İnsa-
nın güzelliği de yüzündedir. 

180 İbadet yeri 

181 Yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden ayrıl-
mış olan, uzak kalmış olan.

182 Zulümler, eziyetler 
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Kul Fakir’im sözüm gerçektir haktır

Zerrece gönlümde kıyl u kal183 yoktur

Söyleyip söyleten dinleten Hak’tır

Kün184 deyince karar kıldı bünyesi

23. Geldi Ülkemize Geçti de Gitti185

Muhammed Ali’nin sevgili yari

Geldi ülkemize geçti de gitti

Hulku186 İmam Hasan, kemalı Rıza

Örtük yaramızı açtı da gitti

İmam Hüseyin’dir hüsn-i187 bakışı 

Huyu hulku188 benzer idi nakışı

Yaktı şu sinemi aşkın ataşı

Tabipler derdimiz deşti de gitti

Har189 kondurma gonca gülün üstüne

Er olan her gülü almaz destine190

Çaşılır hem Kerbelâ’nın kastına

Har’ın oğlu imdat verdi Hür gibi

Kul Fakir’im matem ehl-i müminin

Makamı bellidir Kaf ile Nun’un

Sevdası serimde İmam Hüseyn’in

Aşk-ı derunumu191 yaktı nar192 gibi

183 Dedikodu 

184 Arapça “ol” demektir 

185 Nefes, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. (KK9), 
(KK18).

186 Ruh 
187 Güzel 

188 Yaratılışı

189 Diken 

190 El 

191 Gönül, yürek, iç 

192 Ateş 

24. Gerçek Erler Durmaz, Gitmek 
İsterler193

Aman bu dünyanın tadı kalmadı

Gerçek erler durmaz, gitmek isterler

Er olanlar bâki kaldı, ölmedi

Gizli pünhanlarda194 yatmak isterler

Sadıkların hile olmaz işinde

Koymaz sevdiğini gönül kışında

Baykuş gibi her viranın başında

Mahluk195 Deccal196 oldu ötmek isterler

Arif olanlara ilm-i müsemma197

Velakin bu işler gizli muamma

Hak’tan ne gelirse meçhuldür amma

Erler batın oku atmak isterler

Batın tarafından gelir haberler

Mehdi çıkıp oynayacak teberler198

Okundu fermanlar duymadı kerler199

Aşıklar müjdeler satmak isterler

Kulak ver Kul Fakir dinle bu halı

Aşık olan kullar bulur kemalı

Batın padişahı Balım Sultan’ı

Anlamaz mahluklar sapmak isterler

193 Nefes, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. (KK17).

194 Gizli, saklı, gizlenmiş 

195 Yaratılmış olan. 

196 Deccal: kıyametten az önce çıkacağına inanılan 
ve Mehdi tarafından öldürüleceği varsayılan yaratık, 
kötü ve olumsuz kimse.

197 Ad verilmiş, adı olan, adlandırılmış.

198 Teber: kılıç

199 Ker: sağır, işitmez
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25. Gönül Semasına Çerağlar Yanar200

İşin doğruyusa devranın döner

Gönül semasına çerağlar yanar

Pervane kul olmuş şevkinen döner

Aşkı muhabbete yanan kalmadı

Nâr-ı aşka201 sarf olursa bu beden

Belli olur hemi yoktan var eden

Terk et benliğini sen çık aradan

Varını meydana koyan kalmadı

Gönül varlığını verme havaya

Suret uğruları girdi araya

İtikat kalmadı ata anaya

Büyük küçüğünü sayan kalmadı

İhsan itikat verdi paraya

Talib yok ki merhem saram yaraya

Asla musahibsiz girme sıraya

Kadim ikrârında duran kalmadı

İkrâr bâki yol kadimdir gaziler

Hak sevdiğim tan ediyor bazılar

Irakıp taş vurdu yaram sızılar

Azdı yaralarım saran kalmadı

Kul Fakirim tabib gerek yaraya

Şimdi mahluk202 kul olmuştur paraya

Hak demişim şâh-ı merdân203 Ali’ye

Sakla cöferini204 alan kalmadı

200 Nefes, 11 Hecelik, (KK5), (KK9), (KK11), (KK12).

201 Aşk ateşi. 

202 Yaratılmış. 

203 Yiğitlerin şahı. Hz. Ali’nin sıfatlarındandır. 

204 Evliya ve ermişlerin mezarlarından şifa için alın-
mış toprak.

26. Gönüller Evinde Aziz Mihmanım205

Cedd-i Piri Baba bab-ı206 sultânım

Gönüller evinde aziz mihmanım207

Fatiha suresi ümmü’l-Kur’ânım208

Yüzüm dergâhına sürmeye geldim

Girdim dergâhına yeşil serili

Körler görebilmez perde gerili

Beytullah’ta209 gören var mı Halil’i

Onun ananesin210 sormaya geldim

Kalbi beytullahtır türbe-i celil

Piri Baba Sultân önümde delil

Sırrı Balım Sultân Pir Bektaş Veli’m

Gönülde makamım görmeye geldim

Nerede çağırsam hazır yanımda

Söyleyen bel değil Hızır yanımda

Muhammed Ali’nin vezir yanında

Sahavet211 hüccetin212 almaya geldim

Muhabbet Muhammed Ali değil mi

Nasipler verici Veli değil mi

Cümle evliyadan ulu değimli

Dar-ı Çeç’de213 namaz kılmaya geldim

205 Duvaz-ı İmam, Aktaş; Yücel, 1991. (KK17).

206 Kapı, şeyh, pir. 

207 Misafir, konuk, sevgili. 

208 Fatiha suresinin tanımı.

209 Kâbe. 

210 Ananesini (örf, adet, gelenek).

211 Cömertlik. 

212 Delil. 

213 Buğday yığını. Burada Hacı Bektaş-ı Veli’nin bir 
menkıbesine telmih yapılmıştır. Hacı Bektaş, Lokman 
Parende’nin öğrencisiyken dar-ı çec’in yani buğday yı-
ğınının üzerinde namaz kılmış ama ağırlığından yığın 
bozulmamıştır. Bu kerametinden dolayı icazet almıştır. 
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Müminin kıblesi dostun didarı214

Muhabbet âşığı neylesin varı

Dilde zikrederim on iki imamı

Ölmeden evvelin ölmeye geldim

Sene tam bin üç yüz kırk birde geldi

Allah Muhammed’e Cebrâil saldı

Cebrâil Ali’yi Kandil’de buldu

Kubbenin üstüne konmaya geldim

Kubbe muallakta altı suyudu

Gelen geçti gene dünya buyudu

Hasan Hüseyin’in nesli büyüdü

Zeynel’im zindana girmeye geldim

İmam Bakır idi çöllerde gezen

İmam Câfer idi buyruğu yazan

İmam Ali Rıza Tur şehre varan215

Musa Kâzım serim vermeye geldim

Şâh Taki ba-Nâkî desti vilâyet

Hasan’ül-Askerî gözetir sahavet216

Mehdî yol içinde yapar adalet

Girip mağraya kalmaya geldim

Mağarayı muallağa koydular

Orada bileydi üçler yediler

İmamlar ismine erkân kurdular

Onun icraatın bilmeye geldim

214 Yüz, çehre.

215 Horasan’a göç edip Ehl-i Beyt ile Türklerin birleş-
mesine işaret ediyor.

216 Cömertlik, el açıklığı.

Kul Fakirim yol Muhammed Ali’nin

Settar217 eyle sır Muhammed Ali’nin 

Hilaf218 katma din Muhammed Ali’nin

Gulâmım219 kapında durmaya geldim

27. Göster Cemalını Görek Sultanım220

Cemalin görenler nura garkolur221

Göster cemalını görek222 sultanım

Senin huzurunda diller lâl olur

Merhaba hoş geldin aziz mihmanım223

Seni seven canlar didâra224 geldi

Nat Ali suresi225 hakkında geldi

Lâ feta illâ ki Ali’yi226 gördü

İllâ ki Zülfikâr227 dinim imanım

Şâh-ı Merdan228 sırr-ı Yezdan229 Ali’sin

Muratlar verici cömert ganisin230

Cümle erden, evliyadan ulusun

Sıtkınan231 sevene cansın cananım

217 Örten, kapayan, gizleyen.

218 İkilik çıkarma, ters, muhalefet olmak, karşı çıkmak. 

219 Köle 

220 Nefes, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. (KK3), 
(KK14).

221 Batmak. 

222 Görelim. 

223 Misafir, konuk, sevgili.

224 Yüz, çehre. 

225 Nat-ı Ali: Hz. Ali’yi öven ve onun vasıflarından 
bahseden dua.

226 Ali’den başka yiğit yoktur.

227 La seyfe illa Zülfikar: Zülfikar’dan başka kılıç 
yoktur.

228 Yiğitlerin şahı. Hz. Ali’nin sıfatlarındandır.

229 Allah’ın sırrı.

230 Zengin, bol varlıklı. Allah’ın sıfatlarındandır.

231 Doğruluk. 
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Bilirim ki kalp evinde durağın

Ol sebepten yakın oldu ırağın

Gün be gün artıyor ahım firağım232

Yine senden erdi derde dermanım

Seni sevenleri biz de severiz

Sevmeyene nalet olası deriz

Kabul et sultanım kapında kuluz

Kul Fakir diyor ki ben de kurbanım

28. Hak Muhammed Ali Kelamullahtır233

İblis’i dergahtan süren Allah’tır

Hak Muhammed Ali Kelamullahtır

Görmeden inanan aslı felahtır234

Asılzade duruşundan bellidir

Divanına durdum İmam Hasan’ın

Yüzüne bakmayın sakal kesenin235

Hakkında nalet var mürvet basanın

Zülfikar’ı çalışından236 bellidir

Zülfikar elinde Şah Hüseyin’in

Pâ ile Çâ’nın yerini bulun

Zâ ile Kâ’nın kıymetini bilin

Sahaveti237 soruşundan bellidir

232 Ayrılık. 

233 Duvâz-ı İmam, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. 
(KK3), (KK5), (KK16), (KK19).

234 Kurtuluş, selamet. 

235 Dede ve pirlerin sakalını kesip aşağılamaya çalı-
şanlara işaret var.

236 Kılıç kullanmak. 

237 El açıklığı, akılık, seleklik, cömertlik.

Sahavet göründü İmam Zeynel’de

Ol İmam Bakır’ın makamı sende

Cafer-i Sadık’tan ders alan elde

Mânâsını verişinden bellidir

Mânâ-yı Tur’unda238 ol İmam Musa

Kalp evinde mihman239 İmam İrıza

Şah Taki ba-Naki kanar görürse

Saki240 gönül sunuşundan bellidir

Hasan’ül-Askerî saki-yi kevser241

Mehdi yaramazın zulmünü keser

Kemalsiz kemlere sam yeli eser

Kul Fakir’in deyişinden bellidir

29. Hak-i Paylarına Yüzümü Sürdüm242

Şükrolsun Hünkarım cemalın gördüm

Hak-i paylarına yüzümü sürdüm

Muhabbet bağının güllerin derdim

Güle rayha243 veren sen değil misin

Sultanımın teri gül gibi kokar

Mümin müslim olan hicabın çeker

Evinde Zülfikar münkirler korkar

Devin bendin kıran sen değil misin

238 Sina Dağı. İmam Musa Kazım, Tanrı’nın bulun-
duğu dağın, “insan vücudu” olduğunu söylemiştir. 
İnsanı bilmek, Sina Dağı’nın gerçek anlamını bilmek 
demektir. 

239 Konuk, misafir, sevgili, dost. 

240 İçkili toplantılarda içki dağıtan kimse. Tasavvufta 
bade veren kişidir.

241 Cennette bulunan kevser havuzunun suyundan 
veren kişi.

242 Nat-ı Ali, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. (KK16), 
(KK19), (KK21).

243 Rahiya, koku.
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Ülkemize kondu şahin donunda

Düldülün eğninde Kamber yanında

Şir-i Yezdan olup miraç yolunda

Hatemini alan sen değil misin

Toprak yoğukene tekne içinde

Cebrail de der ki üç bin yaşında

Bir kez nazar edip anın peşinde

Kanadını sunan sen değil misin

Evvel ebed Allah sana yar idi

Kırk Budak’ta şemaların eridi244

Sultanımız dü cihanda bir idi

Kadıyı kurtaran sen değil misin

Evvel Ali alır Veli dedirdin

Sarı’nın245 öküzün kurda yedirdin

Aluç ağacında elma bitirdin

Cansız ata binen sen değil misin

Kul Fakirim Ali Haydar pirimiz

Sırrı Balım Sultan Bektaş Veli’miz

Sene bin üç yüz kırk beyâ(a)nımız

Horasan’dan gelen sen değil misin

244 Dünya güzelinin kırk budak şamdanının Güvenç 
Abdal tarafından getirilmesine telmih yapılmıştır.

245 Çobanlık yapmakla görevli Hacı Bektaş sarı adlı 
bir kişinin koyunlarını kurt tarafından parçalanacağı-
nı söyler. Sarı, çoban değil misin sahip çık, der. So-
nuçta Hacı bektaşın dediği olur. Sarı hacı Bektaş’tan 
davacı olur. Koyunlarımı kurt kapmadı, bu adam 
parçalattırdı der. Bunun üzerine Hacı Bektaş’tan şa-
hit isterler. Hacı Bektaş da dağlar ve taşlarım şahidim 
der. Ve karşı tepeden taşlar yuvarlanarak gelir. Hacı 
Bektaş elini kaldırıp üç taneniz gelsin der. Gelen üç 
taş şahitlik edr. Bun büyücülük olarak kabul eden 
sarı ve kadı itiraz ederler. Hacı Bektaş bu ikisini taş 
eder. Bu taşlar, Hacı Bektaş’taki beş taşlar mevkiinde-
ki taşların bunların olduğuna inanılır.

30. Haneyi Dağıttı Ezeli Şeytan246

İncili’den geldi bir ehl-i tufan

Haneyi dağıttı ezeli şeytan

Aslını sorarsan Şimir ü Mervan247

Garaz etti Hüseyin’in kanına

Hüseyin düşmanı, din hıyaneti

Ona nasip olmaz Hakk’ın rahmeti

Şeytanlar hocası, bâgi mabeti

Azanların yakın olman yanına

Yanına varanlar yolundan azar

Ebu Cehil gibi kuyular kazar

Tabîsi248 akraba dilinden bezer249

Hak buyurdu hazer250 oldu şanına

Ömer Nakıs gibi adalet güder

Şimir ü Mervan’ın yoluna gider

Şeytana kul olmuş hocalık eder

Huyu aşna251 olmuş mundar252 tenine

Kul Fakirim garaz Şimir’in işi

Gitmiyor adûnün253 gönlünün kışı

Muhammed Ali’ye atarlar taşı

Şükrolsun karışmaz kanı kanıma

246 Nefes, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. (KK12), 
(KK17).

247 Hz. Hüseyin’i şehit eden lanetliler.

248 Bağlı olanlar. 

249 Usanmak. 

250 Deniz, derya.

251 Aşina, bildik, tanıdık.

252 Kirli, pis, kötü. 

253 Düşman. 
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31. Hayır Gelmez Amelinden254 
Özünden255

Kâfirin kıralı dönmez sözünden

Hayır gelmez amelinden özünden

Bin kul yanar bir münafık yüzünden

Mehdi Resûl sahip zaman gel yetiş

Yüz bin asker süvarisi peşinde

Hile çoktur ol melunun işinde

Atatürk var Türkiye’nin başında

Mehdi Resûl sahip zaman gel yetiş

Balım Sultan aman sonu uzatma

Mürüvvet diyeni tufana katma

Atatürk’ün fidanların budatma

Mehdi Resûl sahip zaman gel yetiş

Şu Çar melununun gider mi kini

Ali İmran256 okur gerçeğin dili

Gün gibi balkıyor257 Muhammed dini

Mehdi Resûl sahip zaman gel yetiş

Kul Fakirim der ki sevmem ziyneti258

Çalışalım Şah-ı Merdan259 gayreti

Kerbelâ’dan akan kanlar hürmeti

Mehdi Resûl sahip zaman gel yetiş

254 Bir kimsenin dinin buyruklarını yerine getirmek 
için yaptıkları.

255 Medetnâme, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. 
(KK5), (KK6), (KK16).

256 Medine’de indirildiğine inanılan sure 200 ayetten 
oluşur. 33. ayetinde geçen İmran ailesi, sureye adını 
vermiştir. İmran ailesi, Kur’ana göre Meryem’in ba-
bası olup peygamberlik ve hikmet (bilgelik) ocakla-
rından olan bir ailedir.

257 Parlamak. 

258 Değerli eşya, para pul.

259 Yiğitlerin şahı. Hz. Ali’nin sıfatlarındandır.

32. Hele Bir Zaman da Seyran Edeyim260

Çaresizim zara261 düştüm n’eyleyim

Hele bir zaman da seyran edeyim

Vefasız dünyayı seçmen her dayim262

Bir dost vardır, yola çetin sarılmaz

Dostunu tanıyan canını verir

Yalancı duzağa263 tutulur kalır

Kişi ettiğini elbette bulur

İkrarsız kimseler tavaf264 olunmaz

İkrarın varısa sahip zamansın

Emrini tutarsan Şah-ı Merdan’sın265

Mânâyı fark eden On İk’imamsın

Her kırda bayırda Cuma kılınmaz

Mısır-i camide266 namaz kılmalı

Okuduğun Fatiha’yı bilmeli

Fatm’Ana sırrından haber almalı

Muhammed-Ali’siz devran sürülmez

Kul Fakirim devran Şah-ı Merdanın

Velayet sahibi Balım Sultan’ın

İçtim badesini fazl-ı Yezdan’ın267

Gönül aşk atına bindi yorulmaz

260 Nefes, 11 Hecelik, Aktaş; Yücel, 1991. (KK5), 
(KK8)

261 Ağlayıp inlemek, üzüntü.

262 Daim, sürekli. 

263 Tuzak. 

264 Bir şeyin çevresini dolaşma. İslam dininde hac sı-
rasında Kâbe’nin çevresini yedi kez dolaşma.

265 Yiğitlerin şahı. Hz. Ali’nin sıfatlarındandır.

266 Kutsal alanda, tasavvufta sevgiliyle buluşulan 
yer mısıri cami.

267 Allah’ın fazileti, büyüklüğü, bereketi. 
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33. Her Cahil Ademe Sırrını Verme268

Zamane halkının yanına varma

Her cahil ademe sırrını verme

O seni görmezse sen d’onu görme

Budur bu alemde halın makbulu

Hal içinde hallar vardır görürsen

Eğer bu sözümden ibret alırsan

Hak kelamı fark eyleyip bilirsen

Al-i İmran269 okur dilin makbulu

Dinimiz Muhammed dilimiz Kur’an

Aliyyülazim’dir dersimiz veren

Elham suresinden süzülüp gelen

Birlik makamıdır yolun makbulu

Yolu kuran kurdu böyle aslından

Er olanlar belli olur zatından

Körler seçemedi Hakk’ı batından

Akrabadan hoştur elin makbulu

El mi olur biri birin bilenler

İkiliği atıp biri bulanlar

Cife-i dünyadan270 elin alanlar

İkilikten geçer birin makbulu

Birlik makamına sahip olmalı

Sabredip de selameti bulmalı

Kaf u Nun’un271 haberin almalı

Cennet-i Âlâ’da272 şarın makbulu

268 Nasihatnâme, 11 Hecelik, Aktaş; Yücel, 1991. 
(KK3), (KK6), (KK8).

269 Kur’an’ın 3. suresidir. Medine’de indirildiğine 
inanılan sure 200 ayetten oluşur.

270 Leş, kötü ve pis, iğrenç olan dünya.

271 Kün emrinin iki onsuru erkek ve kadın, kef ile nun.

272 Yüce cennet. 

Kul Fakir’im biz de geldik o şardan273

Getirip götüren ol Şah-ı Merdan274

Evveli kulluktur ahiri sultan

Doğup dolunandır nurun makbulu

34. Hile Yalan Bühtan Şehvet Var mıdır275

Muhammed Ali’nin kurduğu yolda

Hile yalan bühtan şehvet var mıdır

Mürşidin emrinde yürüyen canda

Zina benlik tamah, kıybet var mıdır

Muhammed Ali’yle musaib oldu

Kuduret elinden cebrâil geldi

Doksan bin kelâmı şerh276 edip bildi

Âdemden gayriye secde var mıdır

Muhammed Ali’yle yolu kurunca 

Yedi can gelipte irfan olunca

Elestüden ona hitap gelince

Esvelde277 olana hacet var mıdır

Cebrâil rehber oldu Mikail bekçi

İsrafil hizmette Azazil fitçi

Hakikât bilmez munafık putcu

Tuba levh(i) kalemde278 hitap var mıdır

273 Şehir, insan vücudu. 

274 Yiğitlerin şahı. Hz. Ali’nin sıfatlarındandır. 

275 Nefes-Duvaz-ı İmam, 11 Hecelik, (KK5), (KK6), 
(KK8).

276 Açık ve ayrıntılı anlatma.

277 Esvel kalıp diye geçer insan olmadan gelişmemiş 
kalıp.

278 Üzerine insan kaderinin, olmuş ve olacakların ya-
zılı olduğuna inanılan tanrısal levha. Alınyazısı. 
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Tuba279 Muhammed’dir Muhammed elhem280

Mervan281 yanlış yazı dedi ki melhem282

Âdemden gayrıya uysa bir Adem

Görün hilâfette yeri var mıdır

İkrar-ı yezide hak olmaz cennet

Mevti kalbi hu283 inanmayan Lânet

Ente mutu284 manesi ayet bu ayet

Yoklayın arada diri var mıdır

Er âdemde olmaz cife-i dünya285

Cifeyi boylayan çürüktür valla 

Yedüllâh ayeti bildirdi sana

Mümine bühtan etse ar var mıdır

Arı namusunu fark etti şükür 

Hakikat deryadır gemimiz fikir

Müminin tesbihi tevhitle zikir

Erenlerin başka kâri var mıdır

Yerde gökte hakk arıyan munafık

Cehennem odu da onlara lâyık

İstediğim sırrı nurunu halık

Evladı Ali’den başka var mıdır

279 Arapça kökenli bir sözcük olup hoşluk, güzellik, 
iyilik gibi anlamlara gelmektedir. Aynı zamanda cen-
nette olan ters ağaçtır.

280 Fatiha suresi.

281 Ali İmran suresini Ali Mervan diye değiştirmeye 
çalışan kuranı bozmaya çalışan ve bu sebeple yazıcı-
lık görevinden alınan kişi.

282 Merhem, ilaç.

283 Onun, hakkın kalp evinde olduğunu işaret eden 
bir tamlama.

284 Mute kable ente mutu: Ölmeden önce ölünüz 
ayeti.

285 Dünyanın pisliği ve dünyevi günahlar. 

Hüseyin aşkına katar yürüdü

Yezitler gümmürah oldu bürüdü

On iki imâmın işleğin bozdu

Bakın Kul Fakirın suçu var mıdır

35. İbret Nazarıyla Hal Olmayınca286 

Kişi şu alemde Hakk’ı göremez

İbret nazarıyla hal olmayınca

Arz ettiği maksuduna eremez

Küll287-ü varlığından dur olmayınca

Varlık Haktır biz neyiz ki arada

Koşma canım pervaz288 vurup havada

Balım Sultan kabul etmez sırada

Kaddin289 Elif, vücut Dal olmayınca

Elif okur Bâ’dan haber alanlar

Haddesinde290 mucizatın görenler

Her dem Hak yoluna kurban olanlar

Kabul olmazımış kan olmayınca

286 Deyişimiz muhabbet esnasında birbirini tamam-
layan iki değişin ard arda gelmesi ile oluşmuş bir de-
yiştir. İlk deyiş başka bir kafiye mısrası ile biterken 
duvaz-ı imam olan ikinci deyiş başka bir kafiye mıs-
rasına sahiptir. Söz konusu ikili yapıda tek bir mah-
las olan dörtlük vardır. Bu dörtlük ilk deyişin bitişin-
de son dörtlükte mahlas dörtlüğü olarak yerini almış, 
Duvaz-ı imam da ise başlangıç dörtlüğü olarak yerini 
almış fakat kafiye dizesi ikinci dörtlükte verilmiştir. 
Özel bir söyleyiş olan bu deyiş duvaz-ı imam olması 
sebebiyle erkan bağlamada kullanılan bir deyiştir. 11 
Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991.

287 Hep, tüm, bütün.

288 Kanat. 

289 Boy. 

290 Erimiş madeni döküp tel yapmaya mahsus delik-
li maden levha.



2017 / Yıl: 7 Sayı: 14

35

Dost yoluna akıtalım kanımız

Yaramaza bildirmeyin halımız

Havariç’ten291 gizli ok mekanımız

Ehl-i irfan meclis dür292 olmayınca

Dürr ü Hakk’ın293 cöferine dalanlar

Künh ü kenzden haberini alanlar

Ben aşığım deyi dava kılanlar

Kürrede kaynayıp hallolmayınca

Aşık ol kim aşnasına294 erendir

Sadık ol kim ikrarında durandır

Ârif ol kim mânâsını görendir

İkilik var olur bir olmayınca

Kul Fakir’im birlik Hakk’ın birliği

Dirliğimiz Şah-ı Merdan295 dirliği

Hasan Hüseyin’dir aşkın varlığı

Gönül yanmazımış pir olmayınca

İstemem dünyayı vefası yoktur

Zeynel’im zindanda çilesi çoktur

Ali evladının yolu gerçektir

Muhabbet tohumun saçtı da gitti

291 Hariciler. Hz. Ali ile Muaviye arasındaki Sıffin 
savaşından sonra Hz. Ali yandaşlarının barış isteği-
ne karşı çıktılar; Ali yandaşlığından vazgeçerek ona 
karşı tavır aldılar. Günümüzde bir çok şiddet içeren 
radikal örgütlerin tutumuna benzer bir inanç kabul-
leri vardır.

292 İnci. 

293 Allah’ın incisi. 

294 Aşina: Bildik, tanıdık, dost, arkadaş, eşine.

295 Yiğitlerin şahı. Hz. Ali’nin sıfatlarındandır. 

Muhabbettir Muhammed’i nur eden

İmam Bakr’ı kalp evine sır eden

Kendi eli ile devesin yeden

Yıkıldı depeler aşdı da gitti

Cafer-i Sadık’ın hücceti296 vardı

Musa-yı Kazım’ın noktası birdi

Muhammed de gördü Miraç’ta şirdi297

Hatemini298 alıp göçtü de gitti

İmam İrıza da balkır299 nur idi

Bin bir donda baş gösterdi, bir idi

Taki, Naki hem Askeri var idi

Aşk edip yollara düştü de gitti

Muhammed Mehdi’den bir nişan oldu

Hünkar Hacı Bektaş Veli’den geldi

Kul Fakir ülkemiz sahibin buldu

Hamlar nârı300 görüp pişti de gitti

36. İkinci Tarikat Muhkemdir Yapın301

Evvelce şeriat birinci kapın

İkinci tarikat muhkem302 dir yapın

Üçüncü marifet fark edip tapın

Marifetsiz kişi elde ne gezer

296 Delil, kanıt. 

297 Aslan. 

298 Mühür. 

299 Balkır: şimşek.

300 Ateş. 

301 Nasihatnâme, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. 
(KK6), (KK8).

302 Sağlam, sağlamlaştırılmış.
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Marifetsiz canın işi de zordur

Sürerler tamuya durağı nârdır

İkilik gerekmez Hak kavli303 birdir

İcraatsiz kelam dilde ne gezer

Dördüncü kapıda turap olmalı

Dört Kapı’da Kırk Makam’ı bulmalı

Kırk ikide şirin kelam olmalı

Kelamı duymayan ker304 de ne gezer

Otuz üç huruftur305 ilmin kapısı

Altı bin altı yüz altmış306 tabisi

Altının içinde mevcut hepisi

Kendini görmeyen kör de ne gezer

Kul Fakir’im dört kitap da aynıdır

Ayakta ölenin hali gayrıdır

Bu aşkın elinden sinem dağlıdır307

Derdi olmayanda derman ne gezer

37. İmanı Ne Bilir Özü Fasıklar308

İkrarından dönmez kavl-i sadıklar309

İmanı ne bilir özü fasıklar310

Dinini talatmış311 gider şaşıklar312

Halım yaman oldu körler elinden

303 Söz, kelam. 

304 Sağır, işitmez.

305 Hurufilikte insanı kamil 33 harfin tamamlanma-
sıyla oluşur. 

306 Kur’an’da bulunan ayetlerin sayısı. 

307 Yara. 

308 Nefes, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. (KK5).

309 Sözüne sadık kimse.

310 Kötülük eden, fesat kişi.

311 Parçalamak, zedelemek, yıpratmak.

312 Şaşkın, şaşırmış, deli. 

Kendini göremez sana taş atar

Emrini yitirmiş neyhini313 tutar

Aman Balım Sultan içinden kurtar

Dadım314 çoktur “bilmem kimler” elinden

Kime vardıyısam sadığım dedi

İşleğine315 baktım işlemez adû316

Haramı helalden lezzetli yedi

Hayırımı hıfzet317 şerler elinden

Şeriatın şartlarını atalım

Tarikatta pir emrini tutalım

Marifette bir mürşide yetelim

Sazlar düzen almaz teller elinden

Tel kıramaz hakikata karışan

Aşkın kürresinde318 kaynayıp pişen

Her dem bahar olur goncaya düşen

Kul Fakir’in zarı319 güller içinden

38. İrakipler Ölsün Sen Çok Yaşa320

Kemal’in var olsun Mustafa Paşa

İrakipler ölsün hele sen yaşa 

Ortayı mal ettin hazır ol başa

Vakit tamam oldu meydan geliyor

313 Yasaklananlar emri tutup yasaklananlardan uzak 
durmak.

314 Feryat, çığlık. 

315 Yaptıkları. 

316 Düşman. 

317 Koru.

318 Demirci ocağı, büyük ocak, olgunlaşma için veri-
len savaşım.

319 Ağlayıp inleme. 

320 Nefes, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. (KK13), 
(KK18).
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Meydanda bell’olur er ile körler

Düzde menzil almaz dikine zorlar

Çoktan geçtiyidi hayır ü şerler

Islahat321 memuru sultan geliyor

Sultan olan kula bulmaz kusuru

Hicaz’ı, Mekke’yi bekle Mısır’ı

Sıdk322 ile tutarsan alun yesiri323

İsmail’e Hak’tan kurban geliyor

Kurban olan Ehl-i Beyit yoluna

Kem bakmayın siyasinin haline

“Allah ü Ekber”i getir diline

Binine yetecek bir can geliyor

Canını verenler cananın bulur

Canını sevenler geriye kalır

Acaba onların hali nic’olur

Zülfikar elinde, aslan geliyor

Yedi kıral olsun Hak muin324 ise

Esef325 çekme yetmiş dahi gelirse

Onların askeri topu var ise

Şükür bize Hak’tan bürhan326 geliyor

Hani padişahlık nerede kaldı

Zevk ü safa ile aklını aldı

Yol’a kem balkanlar belasın buldu

Dünya başlarına zindan geliyor

321 Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişik-
lik, düzeltme veya iyileştirme, reform.

322 Bağlılık, sadakat.

323 Yolunda ölmek, kul kurban olmak.

324 Yardımcı. 

325 Üzüntü, kaygı, tasa. 

326 Burhan olabilir. Anlamı kanıt, delil.

Tanrı’nın aslanı Hazret-i Ali

Ta ezel Kandil’de kurdu bu yolu

Sıdk ile tutarsan yetürün327 eli

Nice bin dertliye derman geliyor

Pâ noktası gönüllerinden çıktı

Ecnebi kızları evini yıktı

Sekiz yüz cariye belini büktü

Sandılar ki her gün bayram geliyor

Bilemedi milletinin halini

İtalyan kızına yaktı balonu

Başa geçirmişler elin körünü

Halbuki hakkında ferman geliyor

Kul Fakir’im fermanın okudu

Andelibim328 dost bağında şakıdı329

Akl-ı selim gönül evi pak330 idi

Mümin müslümana seyran geliyor

39. Kanaat Müminin İbadetidir331

Deli gönül pervaz332vurdu uçuyor

Kanaat müminin ibadetidir

Gözlerinden kanlı yaşlar saçıyor

Dilber de meylinin hasiretidir

327 Yetiştirmek, uygun halde olmak.

328 Bülbül.

329 Ötmek. 

330 Temiz. 

331 Nefes, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. (KK9), 
(KK21).

332 Kanat açmak, uçmak. 
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Hasretinden oldu gönül perişan

Meyinden içenler olur ürüşan333

Kul olup da kapısında çalışan

Daim aşıkların iradetidir334

Aşık oldu iradeye yetenler

Her dem hub-cemale nazar edenler

Bizden değil eğri yola gidenler

İrakibin bağrı taştan katıdır

Kara taşa tohum eksen biter mi

Dert görmeyen derde derman katar mı

Bülbül gülsüz, kuru dalda öter mi

Gül de sevdiğimin muhabbetidir

Muhabbet eyleyek cesetten candan

Geçmişiz dünyadan, maldan melaldan

Kul Fakir’im cöfer335 saçar dükkandan

Alış-veriş eyle kâr gayretidir

40. Kavm-i Nâdan Bizi Yardan Ayırdı336

Dosttan ayrılmanın değildir vaktı

Kavm-i nâdan337 bizi yardan ayırdı 

Eyliğe338 çalışak erenler cahdı339

İnkar sırrımızı ele duyurdu

333 Aydınlık. 

334 Dilek, isteme.

335 Evliya ve ermişlerin mezarlarından şifa için alın-
mış toprak.

336 Nefes, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. (KK1), 
(KK15).

337 Uzak olanların kavmi, kötü insanlar.

338 İyilik. 

339 Çalışma, çabalama, uğraşı. 

Öğüt verip ağnamağın340 çağıdır

Sinemde goylanan341 aşkın dağıdır342

Şimdiki çekilen gam sancağıdır

Balım Sultan sevenleri kayırdı

Gelin bir nasihat edelim kardaş

Dost deyi sevdiğim çıkıyor kallaş

İş dikkate bindi sanmayın yavaş

Özü sağ olanı hamdan ayırdı

Ham karışmaz ehl-i aşkın işine

Seller gam çağlıyor didem343 yaşına

Bilmezim ki hangi aylar başına

Bize dost elinden destur buyurdu

Kul Fakir ciğerin közlemesin mi

Sırrını yad344 elden gizlemesin mi

Dost işin sonunu gözlemesin mi

Taze uyardılar çoktan uyurdu

41. Kendi Var Neden Hâsıl345

Atası var anası yok

Kendi var neden hâsıl

Aslı bir zerre olanın 

Mayası Kün’den346 hâsıl

340 Anlamak. 

341 Nehrin en derin yeri. 

342 Yara. 

343 Göz. 

344 Yabancı.

345 Nefes, 8 hecelik, Hurufi içerikli bir nefes. Kün 
emri üzerine yaratılış, kef ile nun kadın erkek, do-
ğum ve büyüme konularını ilmi cavidan olarak anla-
tan ve ancak yoğun muhabbetlerde tecellilerle anlaşı-
labilen bir nefes. Aktaş; Yücel, 1991. (KK13).

346 “Ol” anlamına gelir ve Tanrı evreni yaratırken bu 
buyruk ile yaratmıştır. 
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Kün deyince karar kıldı

On seki(i)z bin âlemi

Ayn aşikâr görününce

Kafınan nundan hâsıl

Kaf u Nun kadir padişâh

Pa’yını andan alır

Vav velâyet meskenidir

Lâm Elif ye’den hâsıl

Lâm elife ikrâr verdik

Otuz üç nişan ile

Pa ile ca, za ile ka

Türkçesi Lam’dan hasıl

Kul Fakirim lâm deminde

Meskeni görünür Cimde

Bu nedir ki cansız tende

Mayası demden hâsıl

42. Kesreti347 Âyân348 Sanır349

Muhabbete aşık olan

Kesreti âyân sanır

Can’ül-dilden350 meyil veren

Sevdiğini sultan sanır

347 Çok olma durumu, çokluk. Bu dünya, vahdet 
karşıtı.

348 Aşikar. Belli. Herkesin bilebileceği ve görebilece-
ği.

349 Nefes, 8 Hecelik, Aktaş; Yücel, 1991. (KK13), 
(KK17).

350 Gönülden, yürekten. 

Sultanın vechinde351 nokta

Beyan oldu harf be harf

Bu sözüm anlamaz fakı352

Delik taşı sübhan sanır

Sübhanallah der çağırır

Rabbena’sını ayırır

Hüve’l-Ebder’im353 diyenler

Mekanı lâ-mekan sanır

Hüve’l-Haydar, Hüve’l-Ali

Mekanı müminler gönlü

Hükmü baki adil hani

İnkârını insan sanır

Kul Fakir’im insan değil

Söylediği lisan değil

Her dem gönüllerde gezer

Anı gören sersem sanır

43. Kulak Sağır Duyuraman Sözünü354

Zamane halkına çevir yüzünü

Kulak sağır duyuraman sözünü

Mahlûk355 deccal356 olmuş kaybet izini

Doğru dost yoluna varan kalmadı

351 Yüz, çehre. 

352 Fakih’ten bozma kelime. anadolu’da okuryazar 
ve bilgili imam, hoca gibi kimselere eskiden verilen 
unvan.

353 Kevser suresi.

354 Nasihatname, 11 Hecelik, Aktaş; Yücel, 1991. 
(KK6), (KK19).

355 Yaratılmış olan.

356 Hakk’ı batıl, batılı Hak olarak gösteren.
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Gönül varlığını verme havaya

Süret uğurusu girdi araya 

İtimat kalmadı ana ataya 

Büyük küçüğünü sayan kalmadı

Zamana halkının yanına varma

Her cahil âdeme sırrını verme

O seni göremezse sendonu357 görme

Budur bu âdemde halin makbülü

Sen bir bezirgânsın358 her hana konma

İrizasız kara elini sunma

İlmine âmil ol cifeye359 kanma

Sak360 ol bu sözümü yabana attı 

Sâdıkların hile olmaz işinde

Koymaz sevdiğini gönül kışında

Baykuş gibi her viranın başında

Mahlûk deccal olmuş ötmek istedi

Silah nedir kılıç nedir el nedir

Edep nedir erkân nedir yol nedir

Efsaneyi gerçek gibi dinletir

Hakkı bilen sürek sürülmez kaldı

Doğru tutan terazinin dilini

Doğruluk emretti Allah kulunu

Ali ile Muhammed’in yolunu

Saklayanlar bu meydanda er oldu

357 Sen de onu görme.

358 Tacir, tüccar, alışveriş eden esnaf.

359 Pislik, kötü.

360 Bir şeyin aslı. 

Hacı olmaz Beytullah’a361 varanlar

Bir mümin gölüne girmeyinceyiz

Kul Fakirım delalette kalanlar

Didar362 görmez halın yabana sattı

44. La Feta İlla Ali’dir Dilde 
Zikrullahımız363

La feta illa Ali’dir aşk-ı kenzullahımız

La feta illa Ali’dir dilde zikrullahımız

La feta illa Ali’dir hem kelamullahımız

La feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar

La feta illa Ali’dir müminlerin aynası

La feta illa Ali’dir aşıkların hocası

La feta illa Ali’dir hem gündüzü gecesi

La feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar

La feta illa Ali’dir delili bürhanımız

La feta illa Ali’dir cism-i cinde canımız

La feta illa Ali’dir yârimiz cananımız

La feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar

La feta illa Ali’den açıldı eyyamımız

La feta illa Ali’dir kimse bilmez halimiz

La feta illa Ali’ye vermişiz ikrarımız

La feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar

La feta illa Ali’dir aleme sultan olan

La feta illa Ali’dir gönülde mihman olan

La feta illa Ali’ye zerrece sığmaz yalan

La feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar

361 Kâbe, Allah’ın evi.

362 Görüş, görmek, göz.

363 Faziletname, 11 Hecelik, 16, (KK16).
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La feta illa Ali’dir kainatın binası

La feta illa Ali’dir yerin göğün binası

La feta illa Ali’yi sevmeyen hakk asi

La feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar

La feta illa Ali’dir yüz dört kitabın manası

La feta illa Ali’dir hem hacısı safası

La feta illa Ali’dir Kul Fakir’in suresi

La feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar

45. Methin Eylemeden Dilim Ayrılmaz364

Sultanının aşkı vardır sinemde

Methin365 eylemeden dilim ayrılmaz

Muhabbet goncası açar gönlümde

Asla andelipten366 gülüm ayrılmaz

Gül açılır yaz baharın gelince

Kel irakip bir tarafa duranca

Aşk-ı Mansur, “Ene’l-Hakk”ı görünce

Kancalar taksalar yönüm ayrılmaz

Yolumuz Muhammed Ali’ye doğru

Ali’nin didarın367 göremez uğru

Kimleri çağıram ya senden gayrı

Aşk-ı muhabbetten canım ayrılmaz

Canım kurban olsun mert oğlu merde

Meyil verilir mi tilkiye kurda

Ne kendinde görmüş ne gökte yerde

Müminin gönlünden bir dem ayrılmaz

364 Nefes, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. (KK13), 
(KK20).

365 Övgü. 

366 Bülbül. 

367 Yüz, sevgili, dost. 

Mümin olan hile katmaz kârına

Arif ne göstersin elin körüne

Doğrusun söylesen gider zoruna

Miraç kapısından şirim368 ayrılmaz

Kul Fakirim mümin Miraç eyledi

Ehli ile Hak kelamın söyledi

Kalben Beytullah’ı tavaf369 eyledi

Bu zat bu sıfattan nurum ayrılmaz

46. Muhabbet Evinde Kalayım Dersen370

Sakla sırrın Settar371 olayın dersen

Muhabbet evinde kalayım dersen

Hakk’ı aşikâre372 göreyim dersen

Aç gözünü yeknazar373 kıl ademe

Ademe kem bakıp gezme serseri

Ademde fark eyle türlü cöferi374

Fark edenler erdi sırr-ı didarı

İblis olan eremedi bu deme

Her dem secde eyle âdeme haktır

Âdemin şeriki375 naziri376 yoktur

Ademi don edip giyinen Hak’tır

Ana mekanını münezzeh377 deme

368 Aslan. 

369 Bir şeyin çevresini dolaşma. İslam dininde hac sı-
rasında Kâbe’nin çevresini yedi kez dolaşma.

370 Nasihatnâme, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. 

371 Ayıplan örten, bağışlayan anlamında Tanrı adı.

372 Açık bir şekilde. 

373 Bakış. 

374 Evliya ve ermişlerin mezarlarından şifa için alın-
mış toprak.

375 Ortak, benzer. 

376 Bakış, benzer, ortak.

377 Temiz, arı.
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Münezzeh diyenler inkar eyledi

Ehl-i mürşid doğrusunu söyledi

Hakk’ı vücudundan ıspat eyledi

Göre göre inanmışım Hüda’ma378

Hakk’ı gören görür kendi özünde

Her dem gezerisen kendi izinde

Özümüz turapta379, yüzümüz yerde

Kul Fakirim dergahında hademe380

47. Muhammed Alnının Terini Kattı381

Allah gülü muhabbetten yarattı 

Muhammed alnının terini kattı

Şah-ı merdan kokuladı sır etti

Erilmezdi ol sultanın sırrına

Hasan Hüseyin’i armağan kıldı

Kerbelâ gününden bir nişan oldu

Nesl-i imâmlardan Âbidin kaldı

Sakın durman yalancının darına

İmam Bakır dediğimiz bir sırdır

Dostun cemâlinde balkıyan382 nurdur

Câferî olanın ikrârı birdir

Kem bakmayın erenlerin yoluna

378 Allaha göre göre inanmışım diyen Hz. Ali’ye na-
zire yapıyor.

379 Toprak. 

380 Hizmetçi. 

381 Duvazimam, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. 
(KK8), (KK14).

382 Parlayan. 

Musâ’yı Kâzım’dan haddini tanı

İnkâr etmez hakkın verdiği nanı383

Çıkma İriza’dan fark et sen seni

Sürülürsün ol tamamın nârına384

Muhammed Tâkî’yi verdi emanet

Sakın emanete etme hıyanet

Aliyye’l-Nâkî’den erdi hidayet

Sultan olan ihsan eder kuluna

Her dem dergâhından ihsan umarım

Sıdkınan385 seveni bende severim

İstemem cenneti arzum Didar’ın386

Kıymet yetmez dostun zülf387 ü teline

Kul Fakirim kıymetini bildirsen 

Serbest olup ikrârında durursan

On iki imâma meylin verirsen

Kavuşursun erenlerin nuruna

48. Muhammed Mustafa Var Olmadı mı388

Yüz yirmi dört bin nebiden sonra

Muhammed Mustafa var olmadı mı

Cümlesi de nefisinden geçerek

Ümmetin dileyip ser olmadı mı

383 Ekmek. 

384 Ateş. 

385 Sadakat. 

386 Hak, Muhammed, Ali üçlemesi.

387 Saç. 

388 Duvaz-ı İmam, 11 Hecelik, Aktaş; Yücel, 1991. 
(KK5), (KK21).
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Muhammed Miraç’ta Ali’yi gördü

Saddaksın sultanım kadirsin dedi

Mümin olan bunu ol zaman duydu

Lahmike cismike389 bir olmadı mı

Ali Muhammed’e yüz kitap verdi390

Kur’an-ı Kerim’i yüz bir de gördü

Birini Muhammed aşikar391 kıldı

Yüzü kalp evinde sır olmadı mı

Sırrı beyan etsin aşıklar dedi

Mânâsını versin sadıklar dedi

Gafil olmaz arif ayıklar dedi

Bunu fark etmeyen kör olmadı mı392

389 Kısaltılmamış hali «ya Ali lahmike lahmi, dem-
mike demmi, cismike cismi, ruhike ruhi” şeklinde ak-
tarılan hadistir. “ya Ali, etin etimdir, kanın kanımdır, 
cismin cismimdir, ruhun ruhumdur” anlamına gelir. 
Hz. Muhammed’in Hz. Ali’yi Gadir Hum’da vasisi 
tayin ettiğinin delili olarak gösterilir. 

390 Hz. Ali’nin Allah olması anlamında yorumlama-
ya çalışanlara delil olarak gösterilen bu mısra aslında 
bir Miraç anlatısında şekillenir. Hz. Muhammed mi-
raca çıktığında üç yerde; yolda aslan olarak, kırklar-
da meclisinde Ali olarak, Hak ile karşılaştığında ise 
Hz. Ali’nin sesi olarak Hz. Ali’yi görür. Hz. Muham-
med niye üç yerde de Ali’yi gördüm diye Cebrail’e 
sorduğunda senin en güvendiğin Ali’dir, onun için 
onun sesiyle göründük, denmiştir. Bu anlayış Ali te-
cellisinin âli sıfatın tecellisi ile anlamlı kılındığı anla-
mını da taşır. 

391 Görünür 

392 Erenlik yolu birbirini denetleyen sistemlerle do-
ludur. Sır, aşığın ağzından dile gelir. Sadık, o sırra 
mana verir. Bu sırrın aktarılmasında ve manasında 
sisteme uymayan varsa bunu da arif seçer ve ayık-
lar. Bu sayede bilgi yaşayan bir şekilde güncellenir. 
Bu güncellemelere rağmen görmeyen bu dünyada da 
kördür, gerçek alemde de kördür. 

Müminler gönlüne kendin gizledi

Müslim olan biri birin gözledi

Muhammed Miraç’tan niye tez geldi

Hatemi393 elinde şir394 olmadı mı

Muhammed Kırklar’a yolun uğrattı

Açılsın kapılar diye ses etti

Senliği benliği orada attı

Oturup postuna pir olmadı mı

Evvel kelam395 hani sizin biriniz

Ol dedi birbirindedir varımız

Arş’a396 çıktı engür397 ezen erimiz

Selman ile gelen Al’olmadı mı398

Buyurun sultanım oturun dedi

Keşkülü meydana getirin dedi

Müminler demini yetürün399 dedi

Bize Muhammed’den yol olmadı mı

Muhammed’i bilen Ali’yi bilir

Ali’yi bilen de Allah’ı bulur

Hasan Hüseyin’den armağan gelir

Hatice Fatıma han olmadı mı

393 Yüzük, mühür. Miraç’ta Hz. Muhammed yüzü-
ğünü önüne çıkan aslana verir. Daha sonra bu asla-
nın Hz. Ali olduğunu görür. 

394 Aslan. Miraç’ta Hz. Ali’nin girdiği aslan donu.

395 Söz. 

396 Gökyüzü. 

397 Üzüm. 

398 Ali olmadı mı.

399 Herkese eşit bir şekilde yetecek kadar dağıtmak, 
yetiştirmek, yetirmek.
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Zındanda Zeynel’in halını gören

İmam Bakır ile nura gark400 olan

Hocam İmam Cafer dersimiz veren

Cümle aşıklara pir olmadı mı

Aktan okur kara bilmez pirimiz401

Musa-yı Kazım’a âyân halımız

İmam İrıza’ya teslim varımız

Cihan’ı ışıtan nur olmadı mı

Taki, Naki vechi402 nurla balkıyor403

Cennet çeşmesinden zemzem akıyor

Kulağın duymazsa gözün bakıyor

Adem halkı için şar404 olmadı mı

Hak âdeme, adem Hakk’a çerağdır

Hayvan madenine tabut gerektir

Çağırdığın yerde, sanma ıraktır

Hasan’ül Asker’den el olmadı mı

Ne kazandın kârın var mı elinde

Muhammed Naki’yi gözet yolunda

Uzakta arama fark et gönlünde

Har’ın oğlu iken Hür olmadı mı405

400 Batırmak, boğmak. 

401 Okur yazarlıkla değil Hak vergisi bilgi ile bilir pi-
rimiz. 

402 Yüz, çehre, suret.

403 Parıldamak, parlamak.

404 İnsan vücudu olarak algılanabilen hakikat şehri. 
Kendini bilerek şehri tanıyarak kişi olgunlaşır. Adem 
bu şehri tanıyıp hakkın bunda tecelli ettiğini ilk gös-
terdiği için peygamberdir.

405 Kerbela’da Yezit’in komutanın olan harın oğlu, 
Hz. Hüseyin’in karşısında olmayınca Hz. Hüseyin’in 
safına geçince Hür şehit oluyor. Bu inancın içinde 
Harın oğlu idi Hür oldu diye anlatılıyor.

Kul Fakir’im Har olanlar Hür oldu

Ocak-zadelerin gözü kör oldu

Şimir, Ömer, Nakıs ülkeyi aldı

Biat406 verin diye zorlamadı mı

49. Mümin Gönlü Beytullah’tır407

O dergahın bu dergahtır

Mümin gönlü Beytullah’tır408

Her dem işi gücü Hak’tır

Muhabbeti tân etmeyin

Muhabbet müminin işi

Olmaz ise gıllıgışı409

Sırr-ı Settar olan kişi410

Yok yere bühtan411 etmeyin

Bühtan eden merdud412 olur

Mümin olan Hakk’ı bulur

Mekanından haber alır

Vücuttan taşra413 gitmeyin

Vücudundan haber alan

Vechullaha nazar414 kılan

Kuduretten cöfer415 olan

Müşterisiz mal satmayın

406 Bir kimsenin egemenliğini tanıma.

407 Nasihatnâme, 8 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991:227, 
(KK5), (KK7), (KK8).

408 Allah’ın evi.

409 Laf kalabalığı, laf taşıma ve fesat üretme.

410 Tanrısal bir gizleme, Tanrısal sırrı gizleyen kişi. 

411 Kara çalma, iftira.

412 Yadlanmış, Hak’tan uzak kalmış.

413 Dışarı. 

414 Bakmak. 

415 Evliya ve ermişlerin mezarlarından şifa için alın-
mış toprak. Görünüşte toprak fakat inanan için ruh-
sal şifa kaynağı nesne.
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Kul Fakir’im cöfer yükü

Muhabbetten gelir koku

Sene bin üç yüz yirm’iki416

Sak417 durun gafil yatmayın

50. Müşkülüm Kaldıran Gönlümün Varı418

Ehl-i muhiplerin419 sevgili yari

Müşkülüm kaldıran gönlümün varı

Kemalı var olan birader hani

Karıştı hublara420 yerini buldu

Hublar mekanında gördük erleri

Hak sevmez mi Hakk’a yakın kulları

Nat Ali suresi421 okur dilleri

Batınını gören anadan geldi

Batın arasında Cennet-i Âla

Mümin kullarına verildi ora

Anca inkar ehli yakışır nâra422

Er olan ay gibi doğdu dolundu

Er olanlar Hakk’a teslim oldular

Mute kable ente Mut’u423 buldular

Can veren canana kurban oldular

Cahdeyle424 ki sende bâki kalındı

416 Hicri:1322 / Miladi:1904-1905.

417 Sak: Uykusu hafif, uyanık/Sak durmak: Düşün, 
dikkat et, uyanık ol.

418 Nefes, 11 Hecelik, (KK5), (KK6), (KK8).

419 Seven, sevgi besleyen, dost.

420 Hoş, güzel, iyi.

421 Nat-ı Ali: Hz. Ali’yi öven ve onun vasıflarından 
bahseden dua.

422 Nâr: ateş.

423 Mute kable ente Mut: ölmeden önce ölmek, mal 
davasından geçmek. Alevilerce kutsal nitelik sayılır.

424 Cahdd (cehd): çalışma, çabalama.

Kadir olurusan bâki kalırsın

Hakk’ı günde aşikare425 görürsün

İkiliği atar bir’i bulursun

Can veren cananın kıymetin bildi

Can içinde cananını görene

Piri Baba sultan idi erene

Ol sultanı öldü diye bilene

Sene bin üç yüz otuza (1911) da kondu426

…427

Er olanlar gider amma gelirler

Gizli değil birbirini görürler

Kendi canın kendi eliyl’alırlar428

Bunlar da yerini orada gördü

Kul Fakir’im hallerini görürdü

Sen demeden diyeceğin bilirdi

Alıp Kamber’ini429 bile yürürdü

Rehberi olanlar didâra430 erdi

425 Açık bir şekilde 

426 1911 yılında Horasan erenlerinden Piri Baba’nın 
Kul Fakir’in bildiği biri donunda dünyaya yeniden 
geldiğini anlatıyor. 

427 “Sene tamam oldu otuzda göçtü / Âdet üzre ecel 
şerbetin içti / Bindi Burak’ına Hakk’a ulaştı / Bunca 
veli nebi nerede kaldı” diye ifade edilen bir dörtlük 
vardır. Fakat bu dörtlüğün deyişin bütünüyle ilişkisi 
zayıftır. Bu sebeple burada zikredilmiştir.

428 Eliyle alırlar.

429 Hizmet etmede yardımcılık yapan yoldaş.

430 Vuslata, hedefe, sevgilinin beklediği sonuca erdi.
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51. Nazlı Yarim Gel Yetiş431

Gün be gün artıyor ahım

Nazlı yarim gel yetiş

Bağ-ı hüsnüm goncalandı

Dil-figarım gel yetiş

Hasretinden şiddetinden 

Gözlerim kan ağladı

İniler kürre-i derya

Ol a(a)suman ağladı

Merhamet buyur gedana

Bende de derman kalmadı

Leyl ü nehar432 arz ederim

Dilde nigarım gel yetiş

Yeri göğü derc433 etmeyen

Maksuduna eremez

Kaf’u Nun’u fark etmeyen

Didarını göremez

Bu bir Beytullah kapısı

Binde bir can giremez

Sen hakikat miftahısın434

Aslan Ali’m gel yetiş

İrakipler tan ederler 

Hakk’ı sevdiğim benim

Dostun sevdası serimde

Sarardı nazik tenim

431 Medetnâme, 8 Hecelik, (KK6), (KK7).

432 Gece ve gündüz.

433 Derc: aramak, araştırmak.

434 Anahtar. 

Ne bağıram ne çağıram

Sana ayandır halim

Elim yerde gözüm gökte

Bi-mekanım gel yetiş

Kul Fakir’in yari sensin 

Türlü cöferler dürrüsün

Dergahından ayrı kalma

Arttı za(a)rım gel yetiş

52. Ne Çare Ayrılık Zamanı Geldi435

Dostun gül cemali cennettir bana

Ne çare ayrılık zamanı geldi

İstemem ayrılmak senden sultanım

Ne çare ayrılık zamanı geldi

 

İstemem ayrılmak senden sultanım

Gül cemale aşkın ile nâlânım436

Çıkarma gönlünden dinim imanım

Ne çare ayrılık zamanı geldi

 

Kul Fakir’im aşık aşka yanandır

Hak erenler birbirinden kanandır

Dosta doymak olmaz kanan yalandır

Ne çare ayrılık zamanı geldi

435 Güzelleme, 11 Hecelik, (KK5), (KK6).

436 İnleyici, inleyen.
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53. Orta Yerde Hak-Bereket Dur Oldu437

Hayın kalleş iş başına geçince

Orta yerde hak-bereket dur oldu438

Muhanet tohumu boz’a saçınca439

Kör yanında darı eksen har440 oldu

Kör körün elinden tutmuş gidiyor

Körler sağlamlara bühtan441 ediyor

Gıybete gelince gör ki ne diyor

Surete gelince diller lâl oldu

Lâl olan dillerin ne oldu söyle

Beytullah442 sendedir, gir tavaf eyle

Kaf’u Nun’dan olan sürüyü heyle443

Hak nidasın duyan canlar var oldu

Kul Fakirim kasap girdi sürüye

Ali’yi seveni çekti beriye

Hem “bin üç yüz kırk”444 dediler seneye

Hayın kalleş iş başından tardoldu445

437 Nasihatnâme, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. 
(KK6), (KK12), (KK16).

438 Durdu, ilerlemedi, yerinde saydı.

439 Boza saçmak: sürülmemiş tarlaya tohum saçmak, 
saçma sapan iş.

440 Diken. 

441 Bühtan: iftira, yalan, uydurma.

442 Kabe, Allah’ın evi.

443 Seslenerek ilerletmek, önünde götürmek. 

444 Hicri:1340 / Miladi 1921. 

445 Tardolma: Kovma, uzaklaştırma, atma.

54. Pare Pare Etsen Ayrılmam Senden446

Aşkın cemalin çıkmaz serimden447

Pare pare etsen ayrılmam senden

Ayırma sevdiğim bizi bu demden

Canım kurban olsun yoluna dilber

 

Ya nice sevmeyim böyle dilberi

Sıdk448 ile severim sevdiğim yari

Ay ile gün gibi hüsn-i cemali449

Ezelden hayranım nuruna dilber

 

Kaşların bismillah levh-i kudret450

Gözlerin velleyli451 nur u hidayet

Elheme esmasın vücudun ayet452

Cihanda erilmez sırrına dilber

 

Dost bakışlı emme aslan pençeli 

Yaralı kalbime vurdun hançeri

İlikten kemikten kandan içeri

Bari ihsan eyle kuluna dilber

 

Kul Fakirim sızlar yürek yaresi

Dostun dosta kavuşmanın sırası

Sultanım elinde derdim çaresi

Ezelden yanarım nârına453 dilber

446 Güzelleme, 11 Hecelik, (KK4), (KK5), (KK11).

447 Baş, akıl. 

448 Doğruluk. 

449 Yüzünün güzelliği.

450 Gücünün görüneni.

451 Duha Suresine telmih yapılmıştır.

452 Fatiha süresi sebbel mesani yedi ayetli kuranın 
özeti olan suredir. Aynı zamanda yüzde üçü sessiz 
dördü sesli yedi delikten oluşur ve Fatiha suresi gibi-
dir. Hurufi tarzında bir anlatım yapılmış.

453 Ateş. 
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55. Sahavet Ararsan Özünü Yokla454

Gel ey gönül gezme cümle alemi

Sahavet455 ararsan özünü yokla

Çalan böyle çalmış levh-i kalemi456

Müşteri olmazsa, matahın457 satma

Sen bir bezirgânsın,458 her hana konma

İrizasız459 kâre elini sunma

İlmine âmil ol, cifeye460 kanma

Sak461 ol bu sözümü yabana atma

Yabana atanlar yabani kalır

Başına gelenler eyisin462 bilir

Erenler peşinde kıyl u kal463 olur

Köprü dururkene çamura batma

Bu yolun sahibi köprüyü kurdu

Sırat’ı Mizan’ı464 eline verdi

Sen onu görmesen o seni gördü

Sen de fark et bunu uzağa gitme

454 Nasihatnâme, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. 
(KK4), (KK5), (KK8), (KK11).

455 Sahavet: cömertlik.

456 Üzerinde insan kaderinin olmuş ve olacakların 
yazılı olduğuna inanılan ilahi levhayı yazan kalem.

457 Mal, bilgi, kültür, ilim.

458 Tüccar. 

459 Gönülsüz. 

460 Cife: pislik, kötü.

461 Uykusu hafif, uyanık.

462 İyisini. 

463 Dedikodu. 

464 Terazi, ahirette günahımızı ve sevabımızı ölçecek 
olan terazi.

Mümin olan yakın görür didârı465

Müslim olan mihman466 eyledi canı

Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin şanı

Sırrı Balım Sultan Kadıncık sanma

Kadıncık Ana’dır Urum’un eri

Ona mihman oldu Horasan Piri

Şemsinin467 şulesi468 kamerin469 nuru

Gamınan kederi araya katma

Kul Fakirim nura hile karışmaz

Aşkın kürresine470 düşmeyen pişmez

Hakk’a mihman olan yolundan şaşmaz

Tuttuğun dameni471 mudara472 tutma

56. Sesini Duyanlar Çeker Yası473

Yüz yirmi dört bin nebi(i)nin sesi

Sesini duyanlar çekerler yası

İsm-i Âzam ol Ali’nin duası474

Okuyanlar mahrum kalmaz inşallah

 

465 Sevgili, yüz. 

466 Konuk, misafir, sevgili.

467 Güneş. 

468 Alev, yalım. 

469 Ay. 

470 Kürre: demirci ocağı, büyük ocak, olgunlaşma 
için verilen savaşım.

471 Damen: etek.

472 Müdara (müdara): iğreti, inanılmaz, güvensiz.

473 Nefes, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. (KK7), 
(KK12), (KK16), (KK19), (KK21).

474 Hz. Ali’nin okuduğu söylenen ve yüce ismi ile 
örtüşen dua. Bazı rivayetlerde bu dua celcelutiye 
diye geçer.
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Nice nebi veli göçtü bu handan

Sevenleri biz de severiz candan

Alış veriş etmek475 biz her dükkandan

Erenler verdiğin almaz inşallah

 

Erenlerin kavli476 birdir ik’olmaz477

İkilikte kalan menzile eremez

Nara478 atsalar da şu canım yanmaz

Ali’yi sevenler ölmez inşallah

 

“Muti kable ente mute”479 ermişiz

Ölmeden evvelin bir kez ölmüşüz

Biz bu hana480 üç beş defa gelmişiz

Baki ikrar fani olmaz inşallah

 

Elestü bezminde481 bir ikrar verdik

Gahi akıllandık gâhi del’olduk482

Sultan Veyis ile Yemen’den geldik

Sırrımıza kimse ermez inşallah

 

475 Etmeyiz. 

476 Anlaşma, sözleşme, konuşulan söz.

477 İki olmaz. 

478 Ateş. 

479 Ölmeden önce ölmek. Mal, can davasından geç-
mek, ermek. Hırs, nefs, benlik gibi tutkulardan sıyrıl-
maz, yaşarken kutsal niteliklere kavuşmak. 

480 Dünya. 

481 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 şüpesiz inanan ona ne şüphe diyenler olarak 
kendini kabul eder.

482 Deli olduk.

Aşığın çektiği aşk belasıdır

Hitabından gelen Hak nidasıdır483

Kendini bilmeyen Hakk’a asidir

Böyle güruhlara484 salmaz inşallah

 

Kul Fakirim başa gelen ne haldır

Hakkında ferman var işin de zordur

Balım Sultan düşmüşleri sen kaldır

Bize bühtan485 eden onmaz486 inşallah

57. Sevenleri Mahrum Etme Pir Civan487

Muhabbeti şirin cana düşüren

Sevenleri mahrum etme Pir Civan

Dolu488 verip gönülleri coşturan

Sevenleri mahrum etme Pir Civan

Kurbanların gülbeng489 ile tığlanır490

Mümin olan bir ikrara bağlanır

Sen tabipsin her yaralar sarılır

Sevenleri mahrum etme Pir Civan

483 Seslenme, sesleniş.

484 Bölük, grup, takım.

485 İftira. 

486 Onmak: İlerlemek, iyi duruma gelmek Onmaz: 
ilerlemez, başaramaz.

487 Nefes, 11 Hecelik. Akbulut, 2010:130.

488 Bade. 

489 Alevilik inancına göre yapılan duaya “Gülbenk” 
denir. Gülbenkler yöreye ve gülbenk veren dedeye 
göre değişiklik gösterebilir. Gülbenk İslam inancın-
daki “dua” ile eşdeğerdir. Gülbenkler “Bismişah” ile 
başlayıp içeriği ve işlevine göre değişen dualardır.

490 Kurban kesmek ifadesi yerine Kurban tığlamak 
ifadesi kullanılır.
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Eliftir kametin491 selvidir boyun

Kevser ırmağından akıyor suyun

Seni çağıranlar eleman deyün

Sevenleri mahrum etme Pir Civan

Seni çağıranlar Hint’ten Yemen’den

Yetiş bung492 günleri car493 geldi senden 

Dünya ahirette ulu divandan

Sevenleri mahrum etme Pir Civan

Kul Fakirim kaynayınca özünden

Nasip aldı serçeşmenin494 gözünden

Nasihatı marifetin özünden

Sevenleri mahrum etme Pir Civan

58. Sultânın Mâh Cemâlin Görmeli495

Ârifler indinde dünya bir puldur

Sultânın mâh496 cemâlin övmelidir

Gönül bu ahvali497 sultana bildir

Emri budur, galib nefsi dövmeli

Hak gönülde aşk gemisi oynarken

Ârifler katında mânâ anarken

Muhabbetin ummanları498 kaynarken

Ol dem hemen aşk teline değmeli

491 Boy. 

492 Sıkıntı. 

493 Çare, deva. 

494 Alevilikte baş pirlik. 

495 Nasihatnâme, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. 
(KK5), (KK6), (KK19).

496 Ay. 

497 Hal, durum.

498 Deniz. 

Ârifler satarlar dürr499 ü mercanı

Ârifler vezninen500 tartar her canı

Kimin bunda işlemezse dükkanı

Onlar mahluk501 bu sıradan kovmalı

Bin üç yüz yirmi üç502 tamam duyarsan 

Ağnayıp503 sır edip kalbe koyarsan

Kul Fakirim aziz cana kıyarsan

Her dem Hüseyin’e boyun eğmeli

59. Sürdüğümüz Balım Sultan Yoludur504

Gönül arzuladı düştük yollara

Sürdüğümüz Balım Sultan yoludur

Düşürdün sultanım bizi dillere

Durduğumuz Ali Mansur darıdır505

 

Darına dururuz cem-i âlâda506

Göster didarını bize seyranda

Sultan Cemal derler aslı pak-zade507

Cemalin görmek de gözün kârıdır

499 İnci. 

500 Terazi, ölçü aleti.

501 Yaratılmış olan. 

502 Hicri 1320: Miladi 1907.

503 Anlayıp.

504 Nefes, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. (KK20).

505 Alevilerde Hallacı Mansur’un dar ağacındaki du-
ruşunun el göğüste ayakta olma halidir. Mansur darı 
yolda ölmek anlamına gelir. Darda durmak ölü halde 
olmak, yalansız çıkarsız durmak anlamındadır.

506 Büyük cem. 

507 Temiz yaratılışlı. 



2017 / Yıl: 7 Sayı: 14

51

Şükür kavuşturdu Pir Balım Sultan

Gezindi bendimi508 ol Şah-ı Merdan509

Kusurum çok imiş, yakamda noksan

Sıtkınan510 sevenin  sadık yaridir

 

Dertliyim derdime dermana geldim

Ali’m veliyullah fermana geldim

Cömertsin sultanım ihsana geldim

Güzel nutkun kalp evini arıtır

 

Kul Fakirim serim511 kurban yoluna

Sultan olan bakar kulun halına

Lahmike cismike512 indi şanına

Ruh be ruhumuzu veren velidir

60. Tazelendi Gönlüm Gülüzar513 
Gibi514

İkrarını aldım bir sadık dostun

Tazelendi gönlüm gülüzar gibi

Gönül goncasını dermekte kastım

Açılmış bahçada olan ter gibi

508 Çevremi, etrafımı. 

509 Yiğitlerin şahı. Hz. Ali’nin sıfatlarındandır.

510 Sadakat. 

511 Baş. 

512 Kısaltılmamış hali «ya Ali lahmike lahmi, dem-
mike demmi, cismike cismi, ruhike ruhi” şeklinde ak-
tarılan hadistir.” ya Ali, etin etimdir, kanın kanımdır, 
cismin cismimdir, ruhun ruhumdur” anlamına gelir. 
Hz. Muhammed’in Hz. Ali’yi vasisi tayin ettiğinin 
delili olarak gösterilir.

513 Gülbahçesi 

514 Duvâz-ı İmam, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. 
(KK4), (KK11), (KK16).

“Len Terâni” dedi hadd-i bölüğüm515

Karşı dağda cemalini gördüğüm

Uzak değil aşk içinde bulduğum

Kalbi Beytullah’ta gizli sır gibi

Tur u Sina’sında516 Musa Peygamber

Tekellüm517 eyledi o sırrı Haydar

Muhammed Miraç’ta görünce ol der

Haykıruban518 hamle kıldı şir519 gibi

Sak520 durun meydanda aslan yatıyor

Yaramazı habersizden521 yırtıyor

Oturmuş mizana522 matah523 satıyor

Terazi gönüldür tartar dil gibi

Doğru tutun terazinin dilini

Doğrulukta sevdi Allah kulunu

Ali ile Muhammed’in yolunu

Saklayanlar bu meydanda er gibi

Şah Hasan sırrını Hüseyin saklar

İmam Zeynel gibi çilesin bekler

İmam Bakır idi “masum u pak”lar524

Gönül gerek kalaylı Bakır gibi

515 Hz. Musa’ya senin sınırın bu kadar beni göre-
mezsin beni görmeye gücün yetmez, dağın haline 
bak kendine ders çıkar. Anlamındadır.

516 Sina Dağı: Mısır’da Sina Yarımadası’nda yer alan 
2,285 metre yükseklikte bir dağdır. Dinler tarihinde 
de önemli yeri vardır.

517 Söyleme, konuşma. 

518 Haykırarak. 

519 Aslan. 

520 Uykusu hafif, uyanık. 

521 Ansızın. 

522 Terazi. 

523 Mal, bilgi, kültür, ilim. 

524 Suçsuz ve temiz yaradılışlı.
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Cafer-i Sadık’ın Buyruk’u elde

Musa-yı Kazım’ın lisanı dilde

İmam İrıza’nın makamı serde525

Şeriksiz526 nazirsiz527 Allah bir gibi

Kadir Allah’ımın ihsanı boldur

İncitme canını nefsini öldür

Şimdiki mahlûğun528 putası529 puldur

Şah Taki ba-Naki sevgi can gibi

Can içinde cananını görene

Hak aşikar530 hakikatte durana

Erdem himmet531 Hak’tan nazar alana

Hasan’ül-Askerî, Mehdi var gibi

Var olan meydanda on ik’imamdır532

Cümlenin sahibi Şah-ı Merdandır533

Gerçek aşıkların azmi didârdır534

Yad uğrular yaramazlar har gibi535

525 Baş. 

526 Ortaksız. 

527 Benzer, eş, örnek. 

528 Yaratılmış. 

529 Hedef, amaç, taptığı şey.

530 Aşikar: Belli, açık.

531 Kalbin bütün kuvveti ile Cenab-ı Hakk’a ve sair 
mukaddesata yönelmesi. Kalb isteği ile gösterilen 
ciddi gayret.

532 On İki İmam’dır.

533 Yiğitlerin şahı. Hz. Ali’nin sıfatlarındandır.

534 Allah’ı sevgili ve dost olarak bilip ona yönelmek.

535 Yabancı olanlar diken gibi ortama uyamaz zarar 
verirler.

Har kondurma gonca gülün üstüne

Er olan har536 gülü almaz destine537

Çalışırız Kerbela’nın kastine

Har’ın oğlu imdat verdi hür gibi

Kul Fakirim matem ehl-i mümünün

Makamı bellidir Kaf ile Nun’un

Sevdası serimde İmam Hüseyn’in

Aşk-ı derunumu538 yaktı nâr539 gibi

61. Velâgat Keremnâ Ben-i Âdemden540

Her neyi ararsan vardır bu demde

Velâgat Keremnâ ben-i âdemden541

Uzakta arama, fark et sen sende

Bir pınardan bin deryayı süzen var

536 Har: diken.

537 Dest: el.

538 Derûn: iç, içeri, gönül, kalp.

539 Ateş. 

540 Nefes, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991.

541 “Ve lekad kerremnâ benî âdeme ve hamel nâhum 
fîl berri vel bahri ve razaknâhum minet tayyibâti 
ve faddalnâhum alâ kesîrin mimmen halaknâ 
tafdîlâ” (İsra:70) Türkçe Meali: “Ve and olsun ki; 
Âdemoğlunu kerem sahibi (şerefli) kıldık. Onları 
karada ve denizde taşıdık. Ve onları helâl şeylerden 
rızıklandırdık. Ve onları yarattıklarımızın çoğundan 
üstün kıldık. Yol içindeki yorumu Biz, ademoğlunu 
mükerrem kıldık.” Yani eşya içinde gizlenmiş olan 
akıl almaz sırları çözmeye memur kıldık. 
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Cümlenin ma’butu542 Hak sende hazır

Vezirlikten geçip olursun nâzır543

Her nereye baksan görünen Hızır

Yek544 nazarda545 dü546 cihanı sezen var

Cümle aradığın vardır âdemde

Arayıp bulanlar demezler bende

Görenler de der ki ne olur şunda

Dört kitabı derceyleyip547 yazan var

Okuyup ilmine âmil olanlar

Seni fark etmez mi kendin görenler

Mümin-müslim böyle m’olur548 erenler

Günde yüz bin tarikinden549 azan var

Gerçek olan belli olur işinden

Dost dosta varamaz gönül kışından

Halim yaman oldu adu550 taşından 

Ebu Cehil gibi kuyu kazan var

Erenler sevmezler yoldan azanı

Bu ceme almazlar ikrar bozanı

Gerçek erler fark etmez mi düzeni 

Sen demeden diyeceğin551 sezen var

542 Kendine ibadet edilen Allah.

543 Bakan. Gören ehli, fark eden.

544 Tek, bir. 

545 Bakışta, göz açıp kapamak.

546 İki. 

547 Toplamak, bir araya getirmek.

548 Böyle mi olur.

549 Yol, inanç yolu, hak yolu.

550 Düşman. 

551 Diyeceğini. 

Kul Fakirim taş atan kendin552 atar 

Herkesin attığı kendini tutar

Sabreden kulların Didâr’a553 yeter

Kırklar meclisinde engür554 ezen var

62. Vücudum Şehrinden Haber 
Almadım555

Bu gün de savuştu556 adem olmadım

Vücudum şehrinden haber almadım

Cihana geleli bir dem gülmedim

Nedir suçum bilmem, ağlar gezerim

Adem Ümm’ül-Kur’an557 imiş bilmedim

Okuduğum ilme âmil olmadım

İrizasız558 kâre elim sunmadım

Noksanımın olduğunu sezerim

Kusur bizim noksan sayman559 erenler

Aslın sormaz müsemmasın560 bilenler

Dört kitaptan sebakını561 alanlar

Bir harfinen bin bir mânâ yazarım

552 Kendine. 

553 Hakkın istediği insan-ı kamil olmak.

554 Üzüm. 

555 Nefes, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. (KK14), 
(KK18).

556 Uzaklaşmak. 

557 Fatiha suresi.

558 Rızasız, gönülsüz. 

559 Saymayın. 

560 İsimlendirilen, ad verilmiş olan. 

561 Ders. 
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Aslı bir noktadır her ilmin başı

Bin biri bir eder görürse kişi

“Kün”562 ile var etti arşınan563 kürsi564

Kaf u Nun’un madenini kazarım

Kul Fakirim Nun vilayet Haydar’ın

Cehdedersen565 fethedersin Hayber’in566

Ehl-i mümin olan bilir rehberin

Balım Sultan deryasında yüzerim

63. Yâ Doğdu Ya Doğsa Gerek567

Mehdî Resul gelse gerek

Yâ doğdu ya doğsa gerek

İsâ Resul’ün kavlince568

Ham musahhih569 olsa gerek 

Kavl ü karar hep bir olur 

Münkirin işi zor olur

İnkâr yolunda yorulur

Menzilinde kalsa gerek

Güzeldir yolu erkânı

Sorarlar mezhebi dini 

Hakka giden doğru yönü

Âşikâre570 kılsa gerek

562 Allah’ın “ol” deyip evreni yaratması.

563 Gök yüzü. 

564 Yeryüzü. 

565 Savaşmak. 

566 Hz. Ali’nin fethettiği kale.

567 Nefes, 8 Hecelik, Aktaş; Yücel, 1991. (KK1), 
(KK3), (KK6), (KK16).

568 Söz, kelâm.

569 Düzeltici, düzeltmen

570 Açık ve belli bir şekilde 

Âşikâr Muhammed dini

Kadimdir Ali’nin yolu

Allah’ın sevgili kulu

Bir musahib571 gelse gerek

Gözleriz sahip sultanı

Ya geldi yâ gelecek yani

Alınır imâmlar kanı

Tez tufanlar verse gerek

Tufan münkire yakışır

Mümin yoluna çalışır

Küsülüler hep barışır

Kul eyliğe572 dönse gerek

Eyiler eyiliği güder

Azgınlar eğriye gider

İşleği573 Şimir’den574 beter

Ben müminim dese gerek

Müminler öyle mi olur

Müslimler böyle mi olur

Ehlibeyte ser575 verilir

Kulda kurban olsa gerek

571 Sohbet arkadaşlığı eden kimse

572 İyiliğe

573 Yaptığı, işlediği 

574 Kerbela’da Hz. Peygamberimizin torunu Hz. Hü-
seyin ve yanındaki efradın katlinin sorumlularından 
olup, Muaviyenin oğlu Yezid’in Kerbela’ya saldığı 
ordunun sol kanat komutanı. Hz. Hüseyin’in başını 
gövdesinden ayıranın da bu kişi olduğu söylenir.

575 Baş. 
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Yanına kullar dökülür

Bırakıp aradan çekilir

Göz gördü gönül yakılır

İkrârında dursa gerek

İkrârımız amentüye576

Yoldaş olur mu kötüye

Ne dersin kalbi batıya 

Dergâhında sürse gerek

İblis dergâhtan sürülür

Eyi eğriynen derilir577

Ay doğar güneş doluyor

Şamaları578 yansa gerek

Cemde cerağlar yanacak

Bir ismi lamda gelecek

Ayın aydınlık olacak

Mimde mime vursa gerek

Kul Fakirım karardur

Ayın mim ile bir olur

Akıl ermez esrar olur

Cim cemâli görse gerek

576 Arapça “inandım” anlamına gelen ve İslamiye-
tin temel inançları olan “Allah’a, onun meleklerine, 
kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, 
hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inanma”yı dile ge-
tiren söz.

577 İyi, kötünün içinden seçilir. İyinin kıymeti kötü-
yü görerek anlaşılır. 

578 Mum anlamında şemim yöresel söyleniş biçimi-
dir.

64. Yazın N’eyleyim N’eyleyim579

Dertli gönlümü deftere

Yazın n’eyleyim n’eyleyim

Ben söyledim yâr tutmadı

Sözüm n’eyleyim n’eyleyim

Deli olsam eller güler

Gönül pervan’olmuş döner

Gece gündüz durmaz yanar

Özüm n’eyleyim n’eyleyim

O yâr merhamet etmiyor

Sevdası serden580 gitmiyor

Kırık kollarım tutmuyor

Dizim n’eyleyim n’eyleyim

Kul Fakirim dost yoluna

Dost düşman çıktı seyrine

Mezarımı dost köyüne

Kazın n’eyleyim n’eyleyim

65. Yerle Gök Damarı Dürüldü Kat Kat581

Gelmek iradettir582, gitmek icazet583

Yerle gök damarı dürüldü kat kat

Halk içinde oturuyor Muhammed

Ismarladık sizi, unutman584 bizi

579 Feleknâme, 8 Hecelik, Ali İhsan Aktaş-Sabri Yü-
cel, (1991), age. (KK5), (KK6)

580 Baş 

581 Nefes, 11 Hecelik, Ali İhsan Aktaş-Sabri Yücel, 
(1991), age. (KK8), (KK11)

582 İstek, dilek 

583 Yeterli olduğu kanıtlanmış, yeterlilik belgesi 

584 Unutmayın 
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Evvel ezelinden ikrarım verdim

Gönülde ezberim, dilimde verdim

Şükrolsun efendim cemalin gördüm

Ismarladık sizi, unutman bizi

Cemalde mevcuttur ol yedi ayet585

Peygamber ruhuna vererek salavat586

He doğar dolunur nur-u velayet587

Ismarladık sizi, unutman bizi

Sidret’ül-Mümteha588 ol yedi kapı

Üç yüz altmış altı ayetin hepsi

Her daim edelim Ali’nin methi

Ismarladık sizi, unutman bizi

Kul Fakirim Pir’e bağladım özüm

Sırrı Balım Sultan süreyim yüzüm

Nur-u Cemalettin ya iki gözüm

Ismarladık sizi, unutman bizi

66. Yetiş Balım Sultan Car Deyi Geldim589

Batın tarafından bir haber geldi

Yetiş Balım Sultan car590 deyi geldim

Okudu fermanı elime verdi

Yetiş Balım Sultan car deyi geldim

585 Fatiha süresi sebbel mesani yedi ayetli kuranın 
özeti olan suredir. Aynı zamanda yüzde üçü sessiz 
dördü sesli yedi delikten oluşur ve fatiha suresi gibi-
dir. Hurufi tarzında bir anlatım yapılmış.

586 Dualar. 

587 Doğumun nuru. 

588 Sonsuzluğun ucundaki kiraz ağacı.

589 Medetnâme, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. 
(KK5), (KK6), (KK16).

590 Çare, deva, ilaç. 

Sak591 durun erenler meydan açacak

Çürüğünen sağlamları seçecek

Kâfirin beyleri geri kaçacak

Yetiş Balım Sultan car deyi geldim

Ahmed-i Cemal’den gele bir emir

Şâh-ı merdan592 şu meydanda dolanır

Taberleri593 Horasan’da bilenir

Yetiş Balım Sultan car deyi geldim

Doksan bin evliya gülbengin594 çeker

Al-beyaz bayrağı meydana diker

Çok savaş eyleyip çok kanlar döker

Yetiş Balım Sultan car deyi geldim

Cihanda feleğe eyleme minnet

Mümine kaç oldu farz ile sünnet

Yine sizden olsun bizlere himmet

Yetiş Balım Sultan car deyi geldim

Kul Fakir’im otuz üçte kalacak

Mahlûk595 azdı belasını bulacak

Yolu inkar edenleri kıracak

Yetiş Balım Sultan car deyi geldim

591 Sak: Uykusu hafif, uyanık/Sak durmak: Düşün, 
dikkat et, uyanık ol.

592 Yiğitlerin şahı, Hz. Ali’nin sıfatlarındandır.

593 Ebu Cafer Muhammed bin Cerir İbn-i Yezid. İs-
lam Tarihçisi ve müfessiri olup Taberistan’da doğ-
muş kişidir. Ona telmih yapılmıştır. 

594 Alevilik inancına göre yapılan duaya “Gülbenk” 
denir. Gülbenkler yöreye ve gülbenk veren dede-
ye ya da dedebabaya göre değişiklik gösterebilir. 
Gülbenk İslam inancındaki “dua” ile eşdeğerdir. 
Gülbenkler “Bismişah” ile başlar, Hz. Ali ve Bektaşi 
Veli’ye atıf sözler ile biter.

595 Yaratılmış olan. 
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67. Yolu Doğru Süren Dinim Velisi596

Merhaba hoş geldin ey din ulusu

Yolu doğru süren dinim velisi

Gelmen mübah597 olsun Ali reisi

Geldiğin makamlar şen memur598 ola

Hidayet Allah’tan biz de söylesek

Yükümüzü Cevahirden taylasak599

Al(i) evladın tellallığın eylesek

Dersimizi sultan Cemâli vere

Dersimi almışım Sultan Cemal’den

Efendim ayırma zat-ı Kemal’den

Elestü600 gününde ikrar imandan

Müminlikte kavl601 ü karar bir ola

Mümin olan özün hakka yetirir

Yalancılar tuzağına tutulur

Sabredelim azan belasın bulur

Bin üç yüz otuz üç (beş)602 eşrafın603 gele

Kul Fakirim vakit yakın dediler

Bunda ayırt olur adil, adûler604

Kütüpler605 kelâmı yektir606 dediler

İnşallah ülkeye bir sahip gele

596 Nefes, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. (KK9), 
(KK12), (KK15).

597 İşlenmesinde sevap ya da günah olmayan şey.

598 Bayındır. 

599 Taylamak: Dengeli ve eşit olarak yüklemek.

600 Tanrı insanları bir araya toplayıp onlara “elestü 
birabiküm” demiştir. Yani “Ben sizin Tanrı’nız değil 
miyim?” demiştir ve insanlar da “Kâlü bela” yani 
evet yanıtını almıştır.

601 Anlaşma, sözleşme.

602 Tarihin 1335 ya da 1336 olma ihtimali vardır.

603 Şerefliler, ileri gelen büyükler.

604 Düşman, hasım.

605 Kitaplar. 

606 Tek. 

68. Zann u Güman607 Olduğuma Ağlarım608

On beşimde bi-vefaya609 düş oldum

Zann u güman olduğuma ağlarım

Yetmeyip menzile yollarda kaldım

Beller610 duman olduğuna ağlarım

Kör gezerdim açmamıştım gözümü

Yapalağa611 yoldurmuşum bazımı612

Cahillere ifşa613 ettim sözümü

İkilikte kaldığıma ağlarım

Cahillik alemin aldım da sattım

Taş atarak çok gov-gaybetler614 ettim

Boş yuvaya elim sundum ne tuttum

Efsaneye yeldiğime615 ağlarım

Otuzumda seyran etti düzümden

İkilik perdesi kalktı gözümden

Şükür Hakk’ı birlemişim özümden

Kahkahaynan güldüğüme ağlarım

Kul Fakir’im aşk meyindden içeli

Dalga vurup didem616 yaşın saçalı

İhsan edip kalp aynasın açalı

Ömrüm telef olduğuna ağlarım

607 Kuşku, şüphe ve tereddüt halinde olmak.

608 Nefes, 11 Hecelik. Aktaş; Yücel, 1991. (KK13), 
(KK19).

609 Vefasız. 

610 Dağ sırtlarında geçit veren çukur yer.

611 Baykuş. 

612 Şahin. 

613 Herhangi gizli bir şeyi açığa çıkarma, yayma.

614 Dedikoduyu pekiştirerek söylenmiştir. 

615 Aceleyle telaşla koşmak. 

616 Göz. 
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SONUÇ 

Kul Fakir, Gaziler Ovacığı’nda yetiş-

miş, Alevi erenlik geleneğinin en önemli 

temsilcilerinden biridir. Kul Fakir’i araştır-

maya başladığımızda karşılaştığımız en bü-

yük güçlük, söz konusu şahsiyet hakkında 

anlatılanların efsanevi bir nitelik kazanması 

ve deyişlerinin kutsal kelam olarak kabul 

edilmesidir. Efsanevi nitelik Kul Fakir’in 

gerçeklik mücadelesinin üstünü örtse de 

Kul Fakir’in ilerici çağdaş ve insanlık ide-

alinde birleştirici görüşleri onun hakkın-

da oluşturulan tabuları ortadan kaldırıp 

yüksek insanlık ideallerinin görünmesine 

imkân vermiştir. Kul Fakir’in deyişlerinin 

kutsal kabul edilmesi deyişlerin çok az bo-

zulma ile günümüze kadar gelmesine se-

bep olmuştur. Bu sebeple çalışmamızda 67 

adet deyiş yazılı ve sözlü alandan derlen-

miş, değerlendirilmiş, anlaşılmayan söz-

cüklerin açıklamaları dipnotlarda verilmiş 

ve Kul Fakir yaşadığı dönem ve dönemin 

ötesinde etkisiyle birlikte analiz edilmeye 

çalışılmıştır. Araştırmamız halkbilim metot-

ları ile yapılmış derleme merkezli bir çalış-

madır.

Halkbilimi, kültürel birikimimizin ve 

zenginliğimizin unutulmaması, unutulma-

ya yüz tutmuş manevi mirasımızı da daha 

iyi anlamamıza olanak sağlar. Erenler de 

kültürümüzün yüksek manevi değerleri 

olup, onların deyişleri de bu bahsettiğimiz 

kültürel mirastır. Bu deyişler sayesinde 

hem o erenin manevi dünyasını anlar hem 

de Türk kültürünün seçkin yerini sağlam-

laştırırız. 

Kul Fakir gibi erenler ruhsal yönden 

pek kıymetli zatlardır. Onlara yörede “ger-

çek” denir. Sanki insanın gerçeği onlarmış 

gibi bir çağrışım yapan bu ifade, aslında 

insanlık idealinin yönelmesi gereken yer 

hakkında bize işaretler verir. Kul Fakir’in 

deyişleri günümüze pek uzak olmadığı için 

deyişler bozulmadan şu ana kadar aktarıl-

mıştır. Onun gönül dostları vasıtasıyla ak-

tarılan bu deyişler sayesinde Kul Fakir’in 

düşünce dünyası anlaşılmaya çalışılmıştır. 

Çalışmamız, halk arasından edinilen bilgi-

lerle sentezlenerek son halini almıştır. Söz 

konusu deyişlerin anlattığı derinlikli konu-

lar ve problemlerin günümüzde de geçer-

liliğini koruduğunu söyleyebiliriz. Bu an-

lamıyla Kul Fakir’in, sevenleri vasıtasıyla 

günümüzde de yaşadığını belirtebiliriz. Kul 

Fakir o kadar yörede canlı bir şekilde karşı-

mıza çıkmaktadır ki, atasözü haline gelmiş 

ifadelerinden, yol ve erkana dair deyişleri-

ne kadar, sözlü gelenek içinde yaşatılır. 

Kul Fakir’i sevenlerden derlediğimiz 

bilgi ve deyişler makale haline getirilerek, 

Anadolu’nun bilge şahsiyetlerinden birisi-

nin daha kayıtlı hale gelmesi mümkün ol-

muştur. Yine çalışmanın her bir deyişin al-

tında yer alacak şekilde hazırlanmış sözlük 

kısmı ile de araştırılan erenimizin deyişleri 

daha açık ve anlaşılır hale getirmiştir. Kul 

Fakir gibi önemli zatların hayatı ve deyişle-

ri üzerine yapılan çalışmalar vasıtasıyla söz 

konusu inanç ve kültürün insanlık mirası 

içindeki yerini alması kolaylaşmaktadır. 

Çalışmamız amacına uygun olarak Kul 

Fakir’in mirası olan deyişleri, onun da “ke-
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limesine noktasına dikkat edin” uyarısına 

sadık kalınarak kayıt altına alınmıştır. Gü-

nümüze kadar gelmiş olan deyişlerin şimdi 

akademik düzeyde ulaşılabilir bir makale 

haline gelmesiyle birlikte maksat hâsıl ol-

muş demektir. Bu deyişlerden sonra sizler-

de uyanan iyilik ve güzelliğe dair etkiler, 

bu erenin halen günümüzde de yaşadığının 

göstergesidir. Çalışmamızda olabilecek ek-

sikliklerin sebebinin biz olduğumuzu; çalış-

manın iyiye, güzele ve doğruya dair uyan-

dırdığı her etkinin ise Kul Fakir ve onun 

bağlı olduğu erenler sistemi olduğunu söy-

lemek yerinde ve Hakk bir söz olacaktır. 
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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)

5. Cuma ZEYTÜNLÜ: (Derviş Dertli Garip) 
Amasya - Gümüşhacıköy, Kırca Köyü, 
1929, ilkokul mezunu. Işık Ruhan ve 
İhsan Aktaş ile yakın dostluğu olmuştur. 
Deyişlerin açıklamasını yapmak ve 
muhabbetler düzenlemek konusunda 
yola hizmet etmektedir. Yörenin tanınmış 
dervişlerindendir. (KK5)
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6. Dilaver ŞAŞMAZ: Amasya – 
Gümüşhacıköy - Kadın derviş ve Işık 
Ruhan’ın dünürü) Gümüşhacıköy, 
Çetmi köyü, 1930, okuryazar değil. 
Muhabbetlerde ve cemlerde Kul 
Fakir’dan, Sefil Memet’ten ezbere 
deyişler okuyan derviş 2002 yılında 
Hakk’a yürümüştür. (KK6)

7. Hamdi Gürbüz: (Dede) Amasya, 
1962, Ortaokul mezunu. Piri baba 
evlatlarından olan Hamdi Gürbüz 
dede yörede keramet sahibi dedelerden 
biri olarak bilinir ve deyişlerin 
muhabbet ortamlarında derinlemesine 
açıklamalarını yapar. (KK7) 

8. Hasan Kurban, (Sefil Kurban/Derviş) 
Çetmi köyü Gümüşhacıköy, 1926, 
ilkokul mezunu. Sefil Kurban mahlasıyla 
deyiş yazan derviş, yörede yaşayan 
gizli hazinelerden biridir. Özellikle ilmi 
cavidan konusunda yetkin açıklamalar 
yapar. (KK8)

9. Hasan BASKIN: Çorum-Merkez-
Harmancık köyü, 1941 doğumlu, ilkokul 
mezunu. Yörede bir çok yeri çok iyi bilir. 
Ezberinde birçok deyiş bulunur. (KK9)

10. 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. (KK10)

11. Kemal GEVREK: Çorum-Karasar 
köyü, 1961, ilkokul mezunu. Köye gelen 
her aşığın sohbetinde bulunmuştur. 
Duyduğu ve dinlediği deyişi yazıya 
aktarmıştır. Yörede yaşamış birçok derviş 
ve aşığın deyişlerini kaydetmiştir. (KK11)

12. Mehmet AKYILDIZ: Çorum-Karasar 
köyü, 1940, İlkokul mezunu. Dini 
ilimlere vakıftır. Uzun süreler muhtarlık 
yapmıştır. Köye gelen giden herkesten 
haberdar olan ve diğer yöredeki 
insanlarla iyi ilişkileri olan biriridir. 
(KK12)

13. 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. (KK13)

14. Melek TURAP: Çorum-Karasar köyü, 
1930, ilkokul mezunu. Çok genç yaşta 
dul kalan Melek Hanım’ın 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)

15. Muharrem ÇIRAK: Çorum-Karasar 
köyü, 1952, İlkokul mezunu. Yörenin 
sözlü tarihini ve olaylarını bilen Biçare 
Derviş’in sevenlerinden olan derviş 
dostudur. (KK15)

16. 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)

17. Sadık ONAR: (Minik) Çorum-Merkez-
Karasar köyü, 1956 doğumlu, ilkokul 
mezunu. Aşık deyişlerini bilir. Yöredeki 
birçok dervişin deyişlerini ezbere bilir. 
(KK17)
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18. 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)

19. 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)

20. Veli ONAR: Çorum-Karasar Köyü, 1932-
2005, ilkokul mezunu. Ailesi köyün önde 
gelen ailelerinden olup babasının da 
muhtarlığının etkisiyle köye gelen tüm 
dede ve gerçeklerin uğradığı bir evde 
büyüyüp yaşamıştır. Yörede yaşayan 
hemen hemen tüm çağdaşı erenin 
sohbetine vakıf olmuştur. (KK20)

21. 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)

KUL FAKİR DEYİŞLERİNİN 

DİZİNİ

1. Aklımı Başımdan Aldı da Gitti

2. Aşkınan Giden de Yol İncinir Mi 

3. Balım Kızıl Sultan Deli

4. Benden Gayrısında Günah Kalmamış

5. Benim Ol Hub-Ligâ Yarim

6. Bir Mümin Gönlüne Girmeyinceğiz

7. Biri Aydır, Biri Ol Güne Benzer

8. Bundan Sonra Kem Belasın Bulacak

9. Bülbül Avazını Güle Getirir

10. Cevlan Ettim Hem Soluna Sağına

11. Cism İçinde Canım Oynar

12. Çevre Yanı Nura Benzer

13. Çok Ağlattın Güldür Beni

14. Daldırıp Taşını İçen İncinmez

15. Derelerden Akan Coşkun Sel Gibi

16. Devran İyilerin Kefâritinen

17. Dilerim Mecnun’lar Leyla’sın Bula

18. Doğru Söz Kimseye Tesir Etmiyor

19. Dost Yoluna Zerre Kurban Canımız

20. Efsane Cevabı Söylemesinler

21. Eğer Kadir Mevlam İzin Verirse 

22. Garip Bülbül Ötüşmenin Sırası

23. Geldi Ülkemize Geçti de Gitti

24. Gerçek Erler Durmaz Gitmek İsterler

25. Gönül Semasına Çerağlar Yanar 

26. Gönüller Evinde Aziz Mihmanım

27. Göster Cemalını Görek Sultanım

28. Hak Muhammed Ali Kelamullahtır 

29. Hak-i Paylarına Yüzüm Sürdüm Neyle-

yim
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30. Haneyi Dağıttı Ezeli Şeytan 

31. Hayır Gelmez Amelinden Özünden

32. Hele Bir Zamanda Seyran Edeyim 

33. Her Cahil Ademe Sırrını Verme

34. Hile Yalan Bühtan Şehvet Var mıdır

35. İbret Nazarıyla Hal Almayınca

36. İkinci Tarikat Muhkem Yap Yapın

37. İmanı Ne Bilir Özü Fasıklar 

38. İrakipler Ölsün, Sen Çok Yaşa

39. Kanaat Müminin İbadetidir

40. Kavm-i Nâ-Dan Bizi Yardan Ayırdı 

41. Kendi Var Neden Hâsıl

42. Kesreti Â(A)Yân Sanır

43. Kulak Sağır Duyuraman Sözünü 

44. La Feta İlla Ali’dir Dilde Zikrullahımız

45. Met’in Eylemeden Dili Ayrılmaz 

46. Muhabbet Evinde Kalayım Dersen

47. Muhammed Alnının Terini Kattı

48. Muhammed Mustafa Var Olmadı mı

49. Mümin Gönlü Beytullah’tır 

50. Müşkülüm Kaldıran Gönlümün Varı

51. Nazlı Yarim Gel Yetiş

52. Ne Çare Ayrılık Zamanı Geldi

53. Orta Yerde Hak-Bereket Dur Oldu

54. Pare Pare Etseler Ayrılmam Senden 

55. Sahavet Ararsan Özünü Yokla

56. Sesini Duyanlar Çeker Yası

57. Sevenleri Mahrum Etme Pir Civan

58. Sultânın Mâh Cemâlin Övmeli

59. Sürdüğümüz Balım Sultan Yoludur

60. Tazelendi Gönlüm Gülüzar Gibi

61. Velâgat Keremnâ Ben-i Âdemden

62. Vücudum Şehrinden Haber Almadım

63. Ya Doğdu Ya Doğsa Gerek

64. Yazın N’eyleyim N’eyleyim

65. Yerle Gök Damarı Dürüldü Kat Kat

66. Yetiş Balım Sultan Car Deyi Geldim

67. Yolu Doğru Süren Dinim Velisi

68. Zann u Güman Olduğuma Ağlarım
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ALEVİ-BEKTAŞİ ÖĞRETİSİNDE “KADIN ERKEK 

EŞİTTİR” SÖYLEMİNİN DİNSEL ARKAPLANI VE 

BU SÖYLEMİN TOPLUMSAL ALANDA KADININ 

ÇALIŞMASINA YÖNELİK TUTUMLAR ÜZERİNDEKİ 

ETKİSİ: TUNCELİ ÖRNEĞİ

THE RELIGIOUS BACKGROUND OF SAYING “MEN 
AND WOMEN ARE EQUAL” IN THE ALEVI-BEKTASHI 

DISCIPLINE AND ITS IMPACT ON THE ATTITUDES 
IN SOCIAL AREAS TOWARDS WOMEN’S WORKING: 

TUNCELİ SAMPLE

Erdal YILDIRIM1

ÖZ

Günümüz, kadınlara karşı pozitif bir 

duyarlılığın olduğu ve kadınlar açısın-

dan eşit söylemlerin gündeme geldiği bir 

dönem olmuştur. Ancak toplumlarda ka-

dın-erkek arasında ayırım yapıldığı gibi, 

genellikle ataerkil aile ve toplum yapısının 

egemen olduğu da görülmektedir. Kadın 

ve erkek arasındaki cinsiyet ayırımının top-

lumda bir rol ayırımına yol açtığı, bu rol 

Makale geliş tarihi: 12.06.2017,  Makale kabul tarihi: 26.11.2017 

1 Doç. Dr., Munzur Üniversitesi, Edebiyat Fakül-
tesi, Sosyoloji Bölümü, ORCID ID: https://orcid.
org/0000-0002-8633-4997.

bölüşümü nedeni ile de kadının ev ve özel 

yaşamla sınırlandığı, erkeğin ise toplumda 

etkin konumda olduğu bir toplum yapısı 

oluşmuştur. Bu roller, kadının aile içindeki 

konumunu belirlediği gibi, onun kamusal 

alandaki konumunu da şekillendirmekte-

dir. Bu rollerden dolayı kadınların eğitim, 

iş, siyaset ve kültürel yaşama katılmaları 

engellenmekte ya da sınırlandırılmaktadır. 

Bir anlamda toplumda kadınların yapacağı 

işlerle erkeklerin yapacağı işler, kadın ve 

erkeklerin meslek seçimleri ve aynı meslek-

ler karşısında cinsiyete göre tabi tutulduk-

ları gelirler farklılık göstermektedir. 

Öte yandan her toplumda kadın ve er-

keğe ilişkin değer yargıları ve beklentiler 

de birbirinden farklıdır. Bu değerlerin kay-

nakları arasında dinin önemli bir yere sahip 
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olduğu bilinmektedir. Din, fertlerde oluş-

turduğu zihniyet yoluyla diğer alanlarda 

olduğu gibi çalışma hayatında da tutum ve 

davranışlara etki etmektedir. İşte bu çalış-

ma, nitel araştırma metodolojisinin müla-

kat ve gözlem teknikleri kullanılarak Tun-

celi Alevi topluluğunun kadının toplumsal 

alanda çalışmasına olan yaklaşımını ve bu 

yaklaşımın gerisinde yatan dinsel zihniyeti 

ortaya koymayı hedeflemektedir. Bilindiği 

gibi mülakatlar yoluyla, tutumlar, düşün-

celer, niyetler, zihinsel algılar ve tepkilerin 

belirlenmesi mümkün olmaktadır. Yine ni-

tel araştırmaların doğası gereği, araştırma-

da elde edilen verilerin genellenmesi amaç-

lanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Din, Cinsiyet, Top-

lumsal Cinsiyet.

ABSTRACT

Today is a period in which a positive 

sensibility towards women has occurred 

and equal discourses about women have 

acquire currency. However; it can be ob-

served in societies that patriarchal fam-

ily and society structure are dominant and 

there is a discrimination between woman 

and man. The sexual discrimination be-

tween woman and man leads a differentia-

tion in gender roles and because of this role 

sharing a social structure in which women 

are restricted within home and private life, 

and men are in an effective position in so-

cial life. These roles determine woman’s 

position in family, and also formalise her 

position in public area. Because of these 

roles women are prevented and restricted 

from participating in education, work, poli-

tics and cultural life. In one sense, works 

that women will do or men will do, the 

choices of men and women for profession 

and the incomes that they are subjected to 

in same professions differ from each other. 

On the other hand, the standards of 

judgement and expectations against wom-

an and man are differ from each other. Re-

ligion has an important place among the 

sources of this judgements. It is known that 

religion affects attitudes and behaviours in 

working life by the mentality that it is cre-

ated on individuals as well as in other ar-

eas. This study aims at revealing the ap-

proach of the Tunceli Alevi society to the 

woman’s working in the social field by us-

ing interview and observation techniques 

of qualitative research methodology and 

also relieving the religious mentality be-

hind this approach. As is known, through 

the interviews, it is possible to determine 

attitudes, thoughts, intentions, mental per-

ceptions, and reactions. The nature of quali-

tative research is also intended to general-

ize the data obtained in the research.

Keywords: Religion, Sex, Gender.
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GİRİŞ

Geçmişten günümüze bütün toplum-

larda kadınlar, çalışma yaşamına katılma 

ve çalışma yaşamında başarılı olma konu-

sunda çeşitli sorunlarla karşı karşıya kal-

mışlardır. Bu sorunlardan bir bölümü cin-

siyet ayrımcılığından kaynaklanmıştır. Ka-

dınların çalışma yaşamında karşılaştıkları 

cinsiyet ayrımcılığı uygulamaları eğitim ve 

meslek seçiminde, işe alınma, iş sırasında 

ve iş ilişkisinin sona ermesi aşamalarında 

ortaya çıkmaktadır. Çalışma yaşamında ka-

dınların karşılaştıkları sorunlar, erkeklerin 

karşılaştığı sorunlardan farklıdır. Kadınlar 

gerek iş gücü piyasasına girişte gerekse de 

iş gücü piyasasının içinde erkeklere kıyas-

la çok sayıda ve farklı sorunlarla karşılaş-

maktadırlar. Bu sorunların başında yeterli 

eğitim seviyesine sahip olamama, yeterli 

iş tecrübesine sahip olamama, aile sorum-

lulukları nedeniyle çalışma yaşamına tam 

olarak dahil olamama, iş ve meslek ayrım-

cılığına tabi tutulmaları ile işverenler tara-

fından ayrımcılığa uğramaları, aynı vasıf 

düzeyine sahip olsalar da erkeklerden daha 

düşük ücret almaları, cam tavan sendromu, 

çifte vardiya yükümlülüğü, yedek iş gücü 

ordusu olarak konumlandırılmış olmaları 

ve örgütlenme ile ilgili sıkıntılar sayılabi-

lir. Kadınların çalışma yaşamına katılma-

ları, sürdürülebilir kalkınmanın, sosyal 

gelişmişliğin ve toplumsal refahın önemli 

parametrelerinden kabul edilmekle birlik-

te, Türkiye’de kadınların işgücüne katılım 

oranları refah seviyesi yüksek ülkelere göre 

çok gerilerde kalmaktadır (Gül; Yalçınoğlu; 

Atlı, 2014:172). Aşağıdaki tablo ülkemizde 

kadınların nasıl cinsiyet ayırımına uğradık-

larını göstermesi açısından önemlidir.

 (%)

Seçilmiş Göstergeler Toplam Erkek Kadın

Okur-yazar olmayan nüfus oranı (25+yaş) 5,4 1,8 9,0

Yüksekokul veya fakülteden mezun nüfus oranı (25+yaş) 15,5 17,9 13,1

İstihdam oranı (15+yaş) 46,0 65,0 27,5

İşgücüne katılım oranı (15+yaş) 51,3 71,6 31,5

İşsizlik oranı (15+yaş) 10,3 9,2 12,6

Genç işsizlik oranı (15-24 yaş) 18,5 16,5 22,2

Türkiye’de Cinsiyete Göre İşgücüne Katılım (TÜİK-2015) 

Tabloya bakıldığında Türkiye’de 2015 

yılında, 25 ve daha yukarı yaşta olan ve 

okuma yazma bilmeyen toplam nüfus oranı 

%5,4 iken bu oran erkeklerde %1,8, kadın-

larda %9’dur. Lise ve dengi okul mezunu 

olan 25 ve daha yukarı yaştakilerin toplam 

nüfus içindeki oranı %19,5 iken bu oran er-

keklerde %23,5, kadınlarda %15,6’dır. Yük-

sekokul veya fakülte mezunu olan toplam 

nüfus oranı %15,5 olup bu oran erkeklerde 

%17,9 kadınlarda ise %13,1’dir.
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Yine hane halkı işgücü araştırması so-

nuçlarına göre; 2015 yılında, Türkiye’de 

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde 

istihdam oranı %46 olup, bu oran erkekler-

de %65, kadınlarda ise %27,5’dir. Avrupa 

Birliği üye ülkelerinin istihdam oranı in-

celendiğinde; 2015 yılında kadın istihdam 

oranının en yüksek olduğu ülke %74 ile 

İsveç iken en düşük olduğu ülke %42,5 ile 

Yunanistan’dır. Avrupa Birliği üye ülkeleri-

nin (28 ülke) ortalama kadın istihdam oranı 

ise %60,4’tür. Avrupa Birliği üye ülkelerin-

de 2015 yılında erkek istihdam oranının en 

yüksek olduğu ülke %79 ile Hollanda iken 

en düşük olduğu ülke %59,3 ile Yunanis-

tan oldu. Avrupa Birliği üye ülkelerinin or-

talama erkek istihdam oranı ise %70,8’dir 

(TÜİK-2015).

Hane halkı işgücü araştırması sonuç-

larına göre; 2015 yılında, Türkiye’de 15 ve 

daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde işgü-

cüne katılma oranı %51,3 olup, bu oran er-

keklerde %71,6, kadınlarda ise %31,5’dir. 

Eğitim durumuna göre işgücüne katılım 

oranı incelendiğinde, kadınların eğitim 

seviyesi yükseldikçe işgücüne daha fazla 

katıldıkları görülmektedir. Okuryazar ol-

mayan kadınların işgücüne katılım oranı 

%16,1, lise altı eğitimli kadınların işgücüne 

katılım oranı %26,6, lise mezunu kadınla-

rın işgücüne katılım oranı %32,7, mesleki 

veya teknik lise mezunu kadınların işgücü-

ne katılım oranı %40,8 iken yükseköğretim 

mezunu kadınların işgücüne katılım oranı 

%71,6’dır. Yine İstatistiki Bölge Birimleri Sı-

nıflaması (İBBS) 1. Düzey’e göre kadınların 

çalışması gerektiğini belirtenlerin oranlar 

incelendiğinde, en yüksek oran %90,6 ile 

TR3 Ege (İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Ma-

nisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak), en 

düşük oran ise %71,5 ile TRC Güneydoğu 

Anadolu’dur (Gaziantep, Adıyaman, Kilis, 

Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şır-

nak, Siirt) - (TÜİK-2015).

Aşağıdaki tabloda yer alan TRB1 böl-

gesine bakıldığında da çalışma yaşamında 

kadınların erkeklere oranla geride oldukları 

görülmektedir. Tabloya bakıldığında 2016 

yılında erkeklerin çalışma işgücüne katılma 

oranları %75,5; kadınların ise %32,9’dur.
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Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli TRB1 Yıllar İşgücüne Katılma Oranı (%)

(15+) ve Erkek 2014 67,6

2015 68,3

2016 69,3

(15+) ve Kadın 2014 27,1

2015 28,3

2016 30,2

(15-64) ve Erkek 2014 72

2015 72,5

2016 75,5

(15-64) ve Kadın 2014 29,6

2015 30,4

2016 32,9

 TÜİK 2016 İşgücü İstatistikleri

Bu çalışmayı desteklemesi mahiye-

tiyle yukarıda verilen kadın-erkek işgü-

cüne katılım tablosundan da anlaşıldığı 

gibi Türkiye’de işgücü piyasasında önemli 

oranda bir kadın-erkek orantısızlığının ol-

duğu ortadadır. Cinsiyet gibi bir taraftan 

biyolojik bir temele dayanan diğer taraftan 

insana özgü inşa süreçleriyle çeşitli biçim-

lere girebilen ve dinler, felsefeler, ideoloji-

ler ve dünya görüşleriyle derinden ilişkili 

olan bir konu hakkında toplumsal açıdan 

herkesi ikna edecek analizler yapmak im-

kansızdır. Ancak bu cinsiyet ayrımcılığı 

uygulamalarının bir kısmının gerisinde din 

faktörünün olduğu da bilinen bir durum-

dur. Yani din, kadını erkeğe tabi kılan ata-

erkil söyleme meşruluk kazandırmaktadır 

(Okan, 2016:30). Toplumlarda din ve dinin 

algılanma ve yaşanma biçimlerinden olu-

şan dindarlıklar gündelik hayatı etkileyen 

ve yönlendiren başat bir yaptırım ve etki 

gücüne sahip olduğu bilinmektedir. Toplu-

mun kadına biçtiği rol konusunda özellik-

le dinlerin ne dediği bireyler açısından her 

zaman önemli bir faktör olmuştur. Din ol-

gusu ile kadının toplumsal statüsü arasın-

daki ilişkiye bakıldığında, ilişkinin tam bir 

netlikte olmadığını görüyoruz. Din, içinde 

yer aldığı farklı toplumlarda, o toplumun 

özelliklerine uyum sağlayarak ve karşılı-

ğında o özelliklerden bazılarını değiştire-

rek, farklı biçimlerde eklemlenmektedir. 

Dolayısıyla, dinlerin hiçbirisi ilk baştaki saf 

halinde kalmayıp, içinde yer aldıkları top-

lumların maddi koşullarından kaynaklanan 

farklı özelliklerince değişime uğratılmakta-

dır (Berktay, 2012:15). Bu açıdan tek Tanrılı 

dinlere bakıldığında, kadınların doğasına, 

statüsüne ve rolüne ilişkin normlarını or-

taya koyarken, içinde doğdukları ve kar-

şılığında meşrulaştırıp pekiştirdikleri ata-

erkil sınıflı toplumlarda var olan değerleri 
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temel almışlardır (Berktay, 2012:26). Ancak 

belli bir kültürün ürettiği idealler ve imge-

ler ile gerçek sosyal pratik arasında genel-

likle önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu 

makalede Tunceli örneğinden yola çıkarak 

Alevi bireylerin toplumsal alanda kadın-

ların çalışması konusunda nasıl bir tutum 

içerisinde olduklarını ortaya çıkarmak ve 

tutumlarının gerisinde yatan dinsel neden-

lerin ne olduğunu ortaya koymak amaçla-

maktadır.

A. TOPLUMSAL CİNSİYET 

TARTIŞMALARI

Bireylerin toplum içindeki yerleri ve 

sahip oldukları rolleri belirleyen birçok un-

sur bulunmaktadır. Bu unsurlardan biri de 

cinsiyettir. Cinsiyet, gerek biyolojik gerekse 

de toplumsal anlamlar yüklenmiş olan bir 

kavramdır. Bireylerin toplum içindeki sta-

tülerinin ve rollerinin cinsiyetleri ile ilişki-

lendirilmesine cinsel ideoloji adı verilmek-

tedir. Ancak, toplum yapısının belirlenme-

sinde çoğunlukla erkek egemen bir nitelik 

bulunduğundan, cinsel ideoloji kavramı 

ile daha çok kadınların toplum içindeki 

yerleri ve sahip oldukları rolleri ifade edil-

mektedir. Toplumların birbirlerinden fark-

lı yapıları bulunduğu dikkate alındığında 

cinsel ideolojinin de toplumdan topluma 

farklılıklar taşıdığı görülmektedir. Dolayı-

sıyla kadınların toplumdaki yerleri ve top-

lumsal yaşamda üstlendikleri roller, içinde 

yaşadıkları toplumun yapısından ve kültü-

ründen doğrudan doğruya etkilenmektedir 

(Omay, 2104:155).

İngilizcede cinsiyet için “sex”, toplum-

sal cinsiyet için “gender” kavramları kul-

lanılmaktadır. Türkçede de bu iki kavram 

cinsiyet ve toplumsal cinsiyet terimleriyle 

karşılanmaktadır. Kadınlarla erkekler ara-

sındaki farklar üzerinde biyolojik yapının 

ve çevresel faktörlerin oynadığı rol hak-

kında ve bunların terminolojiye yansıması 

konusunda farklı görüşler vardır (Dökmen: 

2010:18). Ancak litaratüre bakıldığında cin-

siyet kavramı temelde iki noktaya işaret 

etmektedir: Biyolojik cinsiyet ve toplumsal 

cinsiyet. Cinsiyet (sex) terimi, kadın veya 

erkek olmanın biyolojik yönünü ifade eder 

ve biyolojik bir yapıya karşılık gelir. Top-

lumsal cinsiyet (gender) terimi ise kadın 

ya da erkek olmaya toplumun ve kültürün 

yüklediği anlamları ve beklentileri ifade 

etmektedir. Toplumsal cinsiyet kültürel, 

öğrenilen/öğretilen bir olgudur. Diğer bir 

ifade ile toplumsal cinsiyet bir sosyalleştir-

me aracıdır. Bireyler doğdukları andan iti-

baren ait oldukları cinsiyet ve bu cinsiyetin 

sahip olması gereken davranışsal özellikler 

kendilerine benimsetilmektedir (Dökmen, 

2010:20).

Bu açıdan bakıldığında her kültürün 

kadınları ve erkekleri değerlendirme yön-

temleri farklıdır. Onlara farklı roller, tepki-

ler ve nitelikler yüklerler. Doğumlarından 

itibaren bütün bu sosyal ve kültürel algı ve 

davranışların yüklenmesi toplumsal cin-

siyetin öğretilmesi ve benimsetilmesidir. 

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki 

farklılıkları ifade etmek gerekirse; (Kadılar, 

2015:16)
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•	 Cinsiyet öğrenilmemiş, toplumsal cinsi-

yet ise sosyalleşme sürecinde kazanılan 

ve öğrenilen özelliklerdir.

•	 Cinsiyet biyolojiktir, toplumsal cinsiyet 

sosyo-kültüreldir.

•	 Cinsiyet bütün toplumlar için aynıy-

ken, toplumsal cinsiyet toplumdan top-

luma farklılık gösterir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından 

çalışma yaşamına bakıldığında kadınların 

ekonomik olarak bağımlılıktan kurtulma-

sı, kendine ait bir geliri olması, kendine 

olan güveninin güçlenmesi, belki bundan 

da daha önemli olarak, evde kapalı kalma-

yarak gündelik yaşamın kamusal alandaki 

bütün cephelerine tanık olabilmesi, katıl-

ması ve toplum içinde eşit bir birey olarak 

yer alması nedenleriyle, son derece önemli-

dir. Ancak cinsel ideoloji ve buna bağlı ola-

rak toplumsal cinsiyet, cinsiyetler arasında 

keskin sınırların ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Bu sınırlar kadınların toplumsal 

yaşamda negatifliklerle karşılaşmasına ne-

den olmaktadır. Bu negatifliklerden biri de 

cinsiyete bağlı iş gücü eşitsizliğidir. Cinsi-

yete bağlı iş gücü eşitsizliği aynı zamanda 

kadınların toplumsal yaşamda uğradıkları 

eşitsizliklerin önemli bir kaynağıdır. Cinsi-

yete bağlı iş gücü eşitsizliği ile kadınların 

emekleri sınırlandırılmakta ve değersiz-

lendirilmekte, bunun sonucunda erkeklere 

olan bağımlılıkları arttırılmaktadır. Böyle-

likle kadın ve erkek arasındaki hiyerarşide 

erkekler üstün konuma gelmektedir. Do-

layısıyla, cinsiyete bağlı iş gücü eşitsizliği 

cinsel ideoloji ve toplumsal cinsiyet nede-

niyle kadın emeğinin sınırlandırılmasını 

ve değersizleştirilmesini ifade etmektedir 

(Omay, 2014:158). Günümüz toplumlarında 

kadın emeğinin sınırlandırılması ve değer-

sizleştirilmesi, Ecevit’in de aşağıda belirtti-

ği gibi çalışma kavramının anlamı üzerin-

den sürdürülmektedir (Omay, 2014:159). 

“Kadın emeğinin kullanımına yönelik 

bütün analizler, ‘çalışma’ kavramına dik-

katle yaklaşmak zorundadır. Çünkü bu 

kavram, kapitalist üretim ilişkileri çerçeve-

sinde neredeyse sadece piyasa için yapılan 

etkinlikleri anlatmak için kullanılır olmuş-

tur. Kadınların kendilerinin ve ailelerinin 

yeniden üretimi için yaptıkları ve yarattık-

ları, kullanım değeri olduğu halde piya-

saya girmeyen, dolayısıyla değişim değeri 

ve bunun sonucu parasal karlılığı olmayan 

her türlü iş, ‘çalışma’dan sayılmayıp başka 

adlarla nitelendirilmiştir. Böylece ‘çalışma’, 

hemen her zaman evin dışında gerçekleşti-

rilen, parasal karlılık bulan, ‘görünen’, ‘de-

ğerli’ ve ‘yararlı’ eylemleri ifade eden bir 

anlama bürünmüştür. Çalışma böyle tanım-

landığında, kadınların evde yaptıkları veya 

ev dışında yapılmakla beraber karşılığı 

ödenmeyen her türlü iş, ‘çalışma’ sayılma-

makta, dolayısıyla ‘görünmemekte’, ‘değer-

sizleştirilmekte’ ve ‘önemsizleştirilmekte-

dir’”. 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin üre-

tilmesinde en önemli rollerden birini oyna-

yan istihdam alanının, kadınlar bakımın-

dan bu kadar eşitsiz bir biçimde kurulmuş 

olmasının kökeninde, “toplumsal iş bölü-

mü” anlayışı ve bu anlayışın erkek egemen 
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biçimde yorumlanması yatmaktadır. İstih-

dam alanını, ücretlendirme ve ücretlendir-

meme biçimlerini kuran, ücret sistemlerini 

ve düzeyini belirleyen, bu alana, dolayısıy-

la ekonomik güç alanına egemen olan ideo-

loji, ataerkil bir ideolojidir. Bu ideoloji, ka-

dınları ayırır, emeklerini değersizleştirir ve 

görünmez kılar, dolayısıyla kadın emeğini 

ikinci sınıflaştırarak, erkeğe ekonomik ola-

rak bağımlı hale getirmektedir.

B. KADIN-ERKEK EŞİTTİR 

SÖYLEMİNİN DİNSEL ARKA 

PLANI

Çalışma kavramına ilişkin tutum ve 

algılar, toplumlar arasında ve hatta aynı 

toplum içerisinde zamana göre farklılıklar 

göstermektedir. Çalışma ile toplum arasın-

daki etkileşim incelenirken, özellikle son 

dönemde üzerinde durulan konulardan 

bir tanesi de çalışma yaşamında cinsiyettir. 

Toplumsal yapı içerisinde büyük bir öneme 

sahip olan cinsiyet kavramı, toplum ilişki-

lerinden ayrı olarak düşünülemeyecek “ça-

lışma” kavramı ile de etkileşim halindedir 

(Omay, 2014:155). Yani kadının toplumsal 

çalışma içerisindeki yeri bir anlamda toplu-

luğun cinsiyete yüklediği anlam ile doğru 

orantılıdır. Bu anlamda yapılması gereken 

ilk iş topluluğun cinsiyetle ilgili görüşleri-

nin altında yatan zihniyetin ne olduğunun 

ortaya çıkarılmasıdır. Kültürü etkileyen, 

değiştiren ve ona süreklilik kazandıran en 

temel unsur din olduğu için -diğer faktör-

leri unutulduğumuz zannedilmesin- Ale-

vilerin kadına olan yaklaşımlarının altında 

yatan sebeplerin daha çok din perspektifin-

den ele alınması uygun görülmüştür.

Bütün dinlerin inanç, uygulama ve ah-

laki boyutu vardır. Bu genel yapı, mensup-

ları arasında ortak bir kültür ve sosyal yapı 

oluşturur. İnsanların bireysel ve toplumsal 

faaliyetlerinde de, dini inançların izlerini ve 

etkisini görmek mümkündür. Hatta insanın 

sosyal hayattaki faaliyetlerini anlayabilmek 

için, dini inançların insan şahsiyeti üzerin-

deki etkisi ve oynadığı rolü iyi bilmek ge-

rekir. Çünkü inancın, insan psikolojisi ve 

dolayısıyla sosyal yaşayışı üzerinde önem-

li etkisi vardır. İnancın, sosyal yaşayış ve 

kültür üzerinde etkisi olduğu gibi, toplum 

kültürünün de o toplumu oluşturan fertle-

rin inançları üzerinde önemli etkisi vardır 

(Krech; Crutcfild, 2007:266). Din, insanla-

rın dünya içindeki yer ve rolleri ile ilgili bir 

bilinçlenme/açıklama olarak belli bir tu-

tumu belirtmektedir (Sezer, 2011:XIV). Di-

nin gündelik hayat içinde etkin ve yaygın 

bir olay olması bu nedenledir. Dolayısıyla 

Alevi kültürünün kadın-erkek ilişkilerine 

onların kutsal kitaplarından, nefeslerinden 

veya tarihi kaynaklarından bakılması ve bu 

metinlerde kadınlarla erkeklerin toplumsal 

düzlemde nasıl göründüklerinin ortaya ko-

nulması önemlidir.

Türkiye’de Alevileri Sünnilerden ayı-

ran en belirgin özellik, erkek-kadın arasın-

daki ilişkilerdir (Bozkurt, 2004:139). Ale-

vilikte yaygın olarak kabul edilen “kadın 

erkek eşitliği söylemi” (Vorhoff, 1999:257) 

Alevilikteki toplumsal cinsiyet algısının 

çerçevesini oluşturmaktadır. Bu eşitlik iddi-
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asının teolojik kökleri, ilk olarak Alevilikte-
ki “kadın-erkek yoktur, can vardır” görüşü-
ne dayanmaktadır. Buna göre, bir ibadet bi-
çimi olarak cemlerde, kadın-erkek bir arada 
bulunur. Bir erkek olarak cemin yürütücü-
sü olan ‘dede’ iken, dedeyle evlenerek ‘ana’ 
statüsü elde eden kadın, dedenin gördüğü 
saygıyı dede kadar hak eder. Alevi inan-
cına göre Allah, herkese eşit mesafededir. 
Tanrı’nın karşısında insanlar kadın ya da 
erkek değil, ‘can’ olarak bulunmaktadırlar. 
‘Can’ kavramı, bedenin içindeki ruh, be-
den ise ‘ten’ olarak anlamlandırılmaktadır: 
“Ölürse ten ölür canlar ölesi değil.” Dola-
yısıyla ‘ten’, ‘can’ın (ruhun) elbisesi konu-
mundadır. Alevilikte zahiri görüntüden 
çok batini görüntü önemli olduğu için asıl 
olan can’dır. Bu nedenle, Aleviler ibadetleri 
sırasında biyolojik insan faktöründen sıy-
rılmış olarak, bir üst bağlamda ‘insan’ ola-
rak meydana girerler. İbadet anında insan 
Tanrı’nın karşısındadır. Tanrı katında in-
san, kendi bedeninden çıkıp, Tanrı’nın kar-
şısında can(ruh) olarak bulunmaktadır. Bu 
konuda Baba İlyas’ın söylediği şu dörtlük 
buna işaret etmektedir:

Kalmaz ayruk bularda lezzet-i nefs

Mihnete kaybolur muhabbet-i nefs

Er-ü avrat birbirin bilmez

Bu ne sırdur bu sırra akl irmez 

Alevilik inancı insanı kadın veya erkek 
diye ayrı ayrı değerlendirmeyip, insanı cins 
kimliğinden ziyade, can olarak görüyor. 
Canın kadın veya erkek olmasının ne bir 
avantajı, ne de dezavantajı var. Esas olan 

inancın öngörmüş olduğu ham ervahlıktan 

kurtulup insan-ı kamil mertebesine ulaşıp 

gerçek manasıyla can olabilmektir.

İnançsal açıdan kadın-erkek ilişkisini 

düzenleyen diğer bir norm da Alevi inan-

cındaki Kırklar Meclisi’dir. Alevi/Bektaşi 

kaynaklarda Hz. Muhammed’in Miraç dö-

nüşü uğradığı ve içinde Hz. Ali ve Selman-ı 

Farisi’nin de yer aldığı bir meclisten bah-

sedilir. En üst makamdakilerden meydana 

gelen bu Kırklar Meclisi’nde 23 erkek ve 17 

kadın bulunmaktadır (Sadık, 2004:13-18). 

Bu kadınlardan bir tanesinin de Hz. Fatma 

olduğuna dair bir inanç vardır (Yörükan, 

2006:133). Kırkların bulunduğu meclise gi-

ren Hz. Muhammed, Tanrı’nın torunları-

na götürmesi için verdiği bir avuç üzüm 

tanesini onlara hediye etmiş veya yiyecek 

bulmak için dışarı çıkmış olan Selman-ı Fa-

risi bir üzüm tanesi ile geri dönmüş ve Hz. 

Muhammed’ten bu üzüm tanesini kırk kişi-

ye taksim etmesini istemiştir. O’da üzümü 

Cebrail tarafından cennetten getirilmiş bir 

kase içerisinde sıkarak su ile karıştırmış ve 

bu kırk kişiye içirmiştir. Üzüm suyunu iç-

tikten sonra, kırk kişi ‘mest-i elest’ olup ‘ür-

yan ve püryan’ sema’a kalkmışlardır. Hz. 

Muhammed de burada kırklarla kırklar 

şerbetini (üzüm suyu) içmiş ve ilk semaha 

iştirak etmiştir. İşte Alevi ayinlerinin ilkinin 

gerçekleştiği bu Kırklar Meclisi olgusu, hik-

metler aracılığı ile Anadolu’ya taşınıp Ale-

vi/Bektaşiliğin kadın-erkek fikri hayatını 

ve ayin yapısını düzenlemiştir. 

Yine Alevilerdeki kadın-erkek eşitliği 

açısından üzerinde durulması gereken baş-

ka bir kavram ya da deyim de yukarıdaki 
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Kırklar anlatımında da geçen “üryan pür-
yan olmak” tır. Bu deyim, Aleviler arasında 
dünyevi uzuvlardan ve görünüşten kurtu-
lup, gerçek alemde can olmak anlamında 
kullanılmaktadır. Yani, insanın üstündeki 
ten elbisesinden (et-kemikten) kurtulup ruh 
olmak (içe dönme) manasını taşımaktadır. 
Üryan cemleri kadın-erkek eşitliğinin teo-
lojik olarak kanıtı niteliğindedir. Normal 
cemlerden farklı olarak bu cemlerde Alevi 
de olsa “Dört Kapı Kırk Makam”ı tam ola-
rak yerine getiren, sır saklamayı bilen, ke-
malete eren, hak adına karar veren kadın 
ve erkekler katılmaktadır. Bu cemlere katı-
lanların “hepsi pir hepsi mürşit” olup, kefe-
ni andıran, dünyanın heva ve isteklerinden 
kopmuş manasını sembolize eden boyun-
dan yakasız ayaklara kadar olan bir elbise 
giyerek Tanrı’nın huzuruna çıkan kişi rolü-
ne bürünmektedirler. 

Alevilikte kadın-erkek eşitliği fikrinin 
dinsel temellerinden bir diğeri de Alevilik-
te sembol olmuş olan kadın figürleridir. Bu 
kadınlar Hz. Fatma (Fatma Ana), Hüsniye, 
Anşa Bacı ve Vilayetname’de geçen Kadın-
cık Ana’dır (Veli, 2007:31). Alevilikte bütün 
önemli gelişmeler, bir kadının işaretiyle, bir 
kadının yol göstermesiyle başlar. Erenleri 
doğru yola sevk eden, ona bu çığırı göste-
ren kadın, bazen anadır, bazen henüz ev-
lenmemiş bir kızdır, bazen de tekke şeyhi-
nin eşidir (Aydın, 2013:473). Bunların için-
de Tunceli’de öne çıkan ve Alevi bireylerin 
kadın-erkek algısı/tutumları üzerinde en 
çok etkili olan figürün, Tunceli’de ‘Ana Fat-
ma Ziyareti’nin bulunmasının da etkisiyle 

Fatma Ana’dır. 

Alevi inancında Hz. Ali’nin karısı 

Fatma’ya duyulan saygının bir gösterge-

si olarak kadınlar Fatma Ana’nın yaşayan 

temsilcileri olarak görülmektedir. Dolayı-

sıyla Alevilikte kadın erkek ayırımı yap-

mak, kadını aşağılamak, ona şiddet uygula-

mak Ana Fatma’ya yanlış yapılıyor demek-

tir ve düşkünlük sebebidir. Alevi bireylerce 

benimsenen ‘Kadın Ana’ geleneğinin, top-

lumdaki ataerkil yapılanmaya rağmen ai-

lede ve sosyal yaşamda belirli ölçülerde ka-

dınların itibarlarını koruyabilmelerinde ve 

kadın erkek ikileminde eşitlik zihniyetinin 

takınılmasında önemli bir faktör olduğu 

tespit edilmiştir.

Alevilik teolojisinde kadınla erkeğin bir 

ayırıma tabi tutulmaması fikri, kutsal ola-

rak kabul edilen kadın figürler üzerinden 

Alevi bireylerin tutumlarına da yansımıştır. 

Bu tutumların sonucudur ki, kadının top-

lum içerisinde her kademede yer almasında 

sakınca görülmemiştir. Öyle ki, dini bir iba-

det olan ceme kadın ve erkek birlikte katı-

lır. Kadın yüceltilen bir varlıktır, anadır, eş-

tir, topraktır ve yurttur. Bir başka söyleyişle 

kadın her şeyin başı olan “Toprak Ana” ve 

ona dedenin ölçüsünde saygı duyulan de-

denin eşi “Ana” olmuş durumdadır. Bu du-

rum halk söylemlerinde şöyle yansır:

Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde 

Hakk’kın yaratığı, her şey yerli yerinde 

Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok 

Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde
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“Kadın derviş, kadın evliya” kültü 

Alevi inancında kadına ilişkin değerlen-

dirmelerde önemli bir rol oynamaktadır 

(Bahadır, 2004:3). Gerçekten de yaptığımız 

mülakatlarda bu durum tespit edilmekte-

dir. Tunceli Alevilerinde Fatma Ana’nın eli 

imgesi çok önemlidir. Kadınlar bir el işine 

başlarken örneğin yoğurt mayalar, hamur 

yoğurken bile ‘’bu el benim değil Fatma 

Ana’nın eli’’ diye başladıklarını; doğum ya-

pan kadının sırtını sıvazlarken ebenin ağ-

zından yine “el benim değil Fatma Ana’nın 

eli” sözünün söylendiği ifade edilmektedir. 

Yine Tunceli’de uğur getirsin diye el işaretli 

“Fatma Ana” kolyeleri takmak da moda ol-

muş durumdadır.

Bu söylemler toplulukların kültürel 

kodlarının anlaşılmasında önemlidir. Hatta 

toplumsal pratiklerin en önemlisidir. Çün-

kü söylem, toplumsal pratikleri doğrudan 

açıklayabilen ve ideolojileri aktarabilen bir 

olgudur. Bu yüzden söylem, ideolojileri an-

lamak için çok önemlidir. Kısacası ideolo-

ji ve söylem arasındaki ilişki çift yönlü bir 

ilişkidir. Alevi inanç ve pratiklerinde, cinsi-

yetler arası ilişkileri belirleyen örüntülerin 

söylem düzeyinde görünür olmadığı orta-

dadır. Hacı Bektaş Veli’nin sözleriyle:

Erkek dışı sorulmaz, muhabbetin dilinde

Hakk’in yarattığı her şey, yerli yerinde

Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok

Noksanlık da, eksiklik de; senin görüşlerinde

C. ÇALIŞMA YAŞAMINDA 

CİNSİYET

Aleviliğin kadın-erkek ilişkilerine ba-

kışı konusunda buraya kadar belirtilenler 

Aleviliğin teorik tarafıyla ilgilidir. Ancak 

bir de inancın müntesiplerinin yorumla-

rından, tutumlarından pratiğe/davranışa 

yansıyan aksiyon tarafı vardır. Dolayısıyla 

Alevi Bektaşi teolojisinin yukarıda sıraladı-

ğımız bu söylemlerinin toplumsal realitede-

ki tutumlar ve davranışlarla uyuşup uyuş-

madığını öğrenilmesi önem arz etmektedir. 

Bunun için gözlem ve mülakatlar yapılarak 

sorun ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Yaptığımız gözlemlere göre ilde kadı-

nın işgücüne katılımı erkeklerin gerisinde-

dir. Bu gözlemimizi SSK verileri de doğru-

lamaktadır. Bu verilere göre Tunceli’de 4/a 

kapsamında görülen zorunlu sigortalı sayı-

sı toplam 9.157’dir. Bu rakamın 7.097’si er-

kek, 2.060’ı kadındır. Yine 4/b kapsamında 

sigortalı görülen kişi sayısı 5.217’dir. Bun-

ların 4.442’si erkek, 775’i kadındır. 4/c kap-

samına bakıldığında da sigortalı görülen 

kişi sayısı 22.624’tür. Bunların 18.660’erkek, 

3.964’ü kadındır (SSK, Temmuz 2107 veri-

leri). Ancak bu durum bireyler tarafından 

kadının geleneksel rolünün büyük ölçüde 

sürdüğünün göstergesi değil, iş bulunma-

masından kaynaklanan bir durum olarak 

ifade edilmiştir. Buna bağlı olarak da çoğu 

kadının ekonomik açıdan erkeğe bağımlı-

lığı sürmektedir. İkinci olarak özellikle ka-

dın istihdamında hizmet sektörünün öne 

çıktığı görülmektedir. Kanaatimizce hizmet 

sektöründeki işlerin çoğunlukla daha az fi-
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ziksel güç gerektirmesi, ekonomik büyüme 

dönemlerinde işe alınan, kriz dönemlerin-

de işten çıkarılan olarak işgücü piyasasına 

esneklik kazandıran bir işlev görmesi ve 

kadın istihdamına daha uygun özellikler 

taşıması kadınların bu sektörde yoğunlaş-

malarını beraberinde getirmiştir. Hizmet 

sektörünün gelişimi beden gücünün önemi-

ni azalttığından kadınlar için birçok iş ala-

nı doğurmaktadır. İstihdama katılım, onlar 

için hem gelir getiren ve ekonomik bağım-

lıklarını azaltan bir işlev görmekte hem de 

ev dışındaki deneyimlerinin artması ve top-

lumsal statülerinin yükselmesini sağlamak-

tadır. Ailelerin artan ihtiyaçları ve beklenti-

leri de aileye giren gelirin artmasını zorla-

maktadır (Koray: 2012:266). 

Tunceli kenti gözlemlendiğinde ka-

dınların “iddia bayiinde, kahvehanede, lo-

kantada çalıştıklarına; bakkal, kahvehane 

ve tekel bayii işlettiklerini; ayrıca dolmuş 

şöförü ve ayakkabı boyacısı olarak da he-

men her alanda çalıştıklarına rastlarsınız. 

Kentteki kadınların üzerinde durdukları en 

önemli konu, cinsiyete bağlı işgücü eşitsiz-

liği nedeni ile kendi emek güçleri üzerinde, 

erkeklere göre, daha az söz sahibi olmala-

rıdır. Onlara göre Alevilikte her ne kadar 

erkek kadın ayırımı yoksa da büyük kül-

türün etkisiyle önce erkekler bir işe girme 

zorunluluğu hissetmektedirler. Kadınların 

çalışması ikinci planda kalmaktadır. İş bul-

duklarında ise çalışacakları işler daha çok 

hakim sistem tarafından belirlenmektedir. 

Bu görüş, Marx’ın “Yedek İşgücü Ordusu” 

kavramını akla getirmektedir. Marx tarafın-

dan kullanılan bu terim, kapitalizmin işgü-
cünü baskı altında tutma araçlarından biri 
olarak tanımlanmaktadır. 

Hem gözlemlerimizden hem de mü-
lakat yaptığımız kişilerin görüşlerinden 
çıkardığımız sonuç, Alevi bireylerin, teo-
rideki erkek/kadın eşitliğini onaylayan, 
dolayısıyla da çalışmayı sadece erkeğe has 
kılmayan, kadının evin dışında da herhangi 
bir işi yapabilecek bir birey olduğu zihniye-
tine sahip olduğudur. Yani teoriyle pratiğin 
birbirini doğruladığını yaptığımız müla-
katlarda müşahede etmekteyiz. Bütün katı-
lımcılar, kadınların çalışması gerektiğinde 
hem fikirdir. Kadınların çalışmasının sade-
ce eşlerine muhtaç yaşamamak için değil, 
kendileri için de önemli olduğunu ifade et-
mişlerdir. Kadınların kendine olan özgüve-
ni için çalışmaları gerektiği fikri en çok öne 
sürülen nedenlerden biridir. Katılımcıların 
görüşlerine bakıldığında:

“Çalışmayan kadınlar hayatta istedikle-
rini gerçekleştiremeyecektir.” 

“Kocasından para almak zorunda kalan 
kadınlar istediklerini gerçekleştiremeyecek-
lerdir.” “Kocaya olan bağımlılık, kadınların 
kendilerine olan güvenlerinin sarsılmasına 
neden olacaktır, bu da kadın için yıkım de-
mektir. Dolayısıyla kadın çalışmalıdır.”

“Ekonomik özgürlüğü olan kadının, 
kendine güveni ve evde söz hakkı olacaktır. 
Bunun için kadınların çalışması gerekiyor” 
gibi görüşler ileri sürülmüştür.

Tunceli’deki sosyal yaşama bakıldığın-

da kadınların toplumsal cinsiyet sınırlan-
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dırılmasından görece bağımsız olduğunu 

söylemek mümkündür. Bu durumu kente 

dışarıdan gelen öğrencilerin söylemlerin-

den de anlamak mümkündür:

“Dersim de okuyan kadınların, buranın 

özgürlükçü yapısına alışan kadın öğrenci-

lerin buradan gitmeleri kolay olmamakta, 

hatta birçoğu yaşamının geri kalan kısmını 

Dersim’de idame etmek istemektedir. Bir 

insan, Dersim’in özgürlükçü yapısına alış-

tı mı kendi memleketinde yaşamakta zor-

luk yaşayabilir. Kadınların erkek baskısına 

uğramadığı muhabbetleri kadın öğrenciler 

arasında sık sık geçmektedir. Muhtemelen 

geldiğimiz yerlerde karşılaştığımız nor-

malleşmiş erkek baskıları Dersim’de olma-

yınca bunun esasında normal olmadığını 

anladığımız anda kendi kentlerimizden bir 

kopuş yaşamaktayız. Bu kentin insanına, 

yaşamına alıştığınızda kendi memleketiniz-

de problemler yaşıyorsunuz. Erkek egemen 

yaşam tarzı kadının sosyal yaşamı hakkın-

da sınırlamalar getirmişse de Dersim’de 

bunun yansımasını çok nadir bir şekilde 

görürsünüz”

Sonuç olarak, Alevi öğretisinde ve de-

ğerler sisteminde kimi yazarlar tarafından 

belirtilen olması gereken ile olan arasın-

da bir fark gözetilmediği eleştirisi (Okan, 

2014:30) anlamını kaybetmektedir. Çünkü 

Alevi teolojisinde belirtilen kadın erkek 

eşitliği durumu, günümüz Alevilerin top-

lumsal yaşam pratiklerindeki kadının yeri 

ile aynı görünmektedir. Yani Alevilik öğre-

tisinde ve hakim söyleminde sunulan top-

lumsal rol dağılımı ve cinsiyetlerin konum-

landırılışı, Alevi toplumsal gerçekliğiyle 

uyum içinde gözükmektedir. Bir anlamda 

Giddens’ın bir toplumdaki kadınlar ve er-

kekler arasındaki durum, güç ve saygınlık 

farkı olarak tanımladığı cinsiyet eşitsizliği 

(Giddens, 2008:438) Alevi topluluğu zihni-

yetini şekillendirmiş gibi görünmemekte-

dir.

SONUÇ

İnsanlar, toplum içerisinde değerler 

dünyası içinde doğar ve kendine özgü bir 

değerler hiyerarşisi oluşturarak yaşamlarını 

devam ettirirler. Bu değerlerin kaynakları 

arasında ferdin kendisine bütün varlığı ile 

katıldığı olgu olan din, önemli bir yere sa-

hiptir. İnsanların sahip oldukları din/kül-

tür, özgürce seçimler yapabilmelerinde en 

belirleyici unsurdur. Bu kültür, yaşadıkları 

dünyayı anlamlandırmalarında çok önem-

li fonksiyonlar üstlenmektedir. Dinlerin/

inançların/kültürlerin insana ilişkin fark-

lı anlatımları, söylemleri bireylerin farklı 

farklı tutumlar geliştirmelerine yansımak-

tadır. Bu durum, aynı din içerisinde olan 

toplumlarda bile dinin farklı yorumlanması 

sonucunda aynı topluluktaki bireylerin zih-

niyetlerinin farklı şekillenmesini beraberin-

de getirmektedir.

Bu durumu, Türk toplumunda rahat-

lıkla gözlemleyebilmekteyiz. Türkiye’de 

toplumsal yaşam biçimi büyük ölçüde er-

keğin eve gelir getirdiği, tek kazananlı aile 

modeline dayanmaktadır. Türk toplumu-

nun ataerkil, kültürel ve sosyo-ekonomik 

yapısının özelliklerine rağmen Tunceli Ale-
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vileri “kadının yeri evidir” dememekte, ka-

dının dışarıda çalışmasına önem vermekte-

dir. Aile geçiminin sağlanabilmesi, kadının 

özgürlüğü, ülkeye ve çevreye faydalı olma 

isteği kadının çalışmasının gerekliğinin en 

önemli faktörleri arasındadır. Ancak şu da 

bir gerçektir ki, kadınların toplumsal rol-

lerinin devamı niteliğindeki öğretmenlik, 

hemşirelik gibi hizmet sektöründe yer alan 

mesleklerin ön plana çıktığı da görülmekte-

dir. 
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ÇANKIRI’NIN MANEVÎ FÂTİHLERİ VE ÇANKIRI 

SEYYİDLERİ

THE INSTITUTION OF NAKÎBÜ’L-EŞRÂF IN THE OTTOMAN 
EMPIRE AND SEYYIDS IN THE CITY OF ÇANKIRI

Ayhan IŞIK1

ÖZ

Nakîbü’l-eşrâflık Müessesesi, Hz. 

Peygamber’in soyundan gelen seyyid ve 

şeriflerin neseplerinin kayıt altına alınma-

sı, onlara bir takım imtiyaz ve muafiyetler 

tanınması ayrıca seyyidliklerinin ispatında 

gerekli olan siyâdet hüccetlerinin düzen-

lenmesi gibi resmi işlemlerin yapılması için 

Yıldırım Bâyezid zamanında (h.802/m.1400 

tarihinde) “Nâzır-ı Sâdât” ismiyle tesis edil-

miştir. 

Osmanlı coğrafyasının çeşitli bölge-

lerine göç eden seyyid ve şerifler, gittik-

leri yerlerde önemli roller üstlenmişler ve 

Nakîbü’l-eşrâflık çatısı altında cumhuriyet 

dönemine kadarki süreçte kendilerinden 

söz ettirmişlerdir. Seyyid ve şerifler, bulun-

dukları bölgelerde huzur ve sükûn kayna-

Makale geliş tarihi: 12.07.2017, Makale kabul tarihi: 26.11.2017

1 Yrd. Doç. Dr., Karabük Üniversitesi, İlahiyat Fakül-
tesi, Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı, 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7017-2583. 

ğı, manevî bir otorite olarak görülmeleri 

sebebiyle halka örnek teşkil etmişlerdir. 

Fetihler sırasında ordunun öncü birlikleri 

içerisinde yer alarak askerin maneviyatını 

yükseltmeye çalıştıkları, fetih sonrasında 

kazanılan toprakların imarı için çaba sarf 

ettikleri ve Hz. Peygamber dönemi İslâm 

anlayışını yaşatma gayreti içerisinde olduk-

ları görülmektedir. Bu amaçlarla Çankırı ve 

çevresine de çok sayıda seyyid ailesi yerleş-

miş ve bölgenin İslamlaşmasına katkı sağ-

lamıştır. Çankırı ili, Yapraklı ve Çerkeş ilçe-

leri, seyyid ve şeriflerin en çok rağbet ettiği 

bölgeler arasındadır. Çankırı Dârü’s-siyâde 

Zâviyesi Hz. Peygamber’in soyuna men-

sup olanlara kucak açmış ve onların en iyi 

şekilde ağırlanması için seferber olmuştur. 

Çankırı Nakîbü’l-eşrâf kaymakamları da 

seyyidlere siyâdet hücceti düzenleme, onla-

rın evlenme-boşanma gibi hukuki işlemle-

rinde söz sahibi olma görevlerinin yanında 

bulundukları bölgelerde iftâ vazifesini de 

üstlenmişler ve bir nevi bölgenin manevî 

fâtihleri olmuşlardır. 

Makalemizde “Osmanlı Devleti’nde 

Nakîbü’l-eşrâflık Müessesesi ve İşlevi”, 

“Çankırı Dârü’s-siyâdesi”, “Çankırılı Sey-
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yid Ulema”, “Çankırı’da Görev Yapan 

Nakîbüleşrâf Kaymakamları”, “Meşhur 

Seyyid Ailelerinden Çerkeş Şeyhizâde 

Mehmed Tevfik Efendi”, “Çankırı’daki 

Seyyidlerin Siyâdet Hüccetleri”, “Çankı-

rı’daki Seyyidlerin Teftişleri” başlıkları İs-

tanbul Müftülüğü bünyesindeki Meşihat 

Arşivi’nde bulunan Nakîbü’l-eşrâf defterle-

ri ve Çankırı Şeriyye Sicilleri esas alınarak 

ayrıntılı olarak incelenecektir. Böylelikle 

kurumun tarihi serüveni, işlevleri ve geç-

mişten günümüze Çankırı’daki seyyidlerin 

fonksiyonları hakkında önemli bilgiler su-

nulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Meşîhat Arşivi, 

Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı, Siyâdet Hücce-

ti, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Seyyid ve Şerif, 

Çankırı, Dârü’s-siyâde.

ABSTRACT 

The institution of nakîbü’l-eşrâf is an 

institute founded in the name of “Nazır-ı 

Sadat” in 1400 under the reign of Sultan 

Bayezid I. It was established in order to 

keep records of seyyid and şerif, that is re-

spectively the descendants of Hasan and 

Hüseyin, the grandchildren of the Prophet 

Muhammad. It was also to provide sayyid 

licences (siyadet hüccetleri) to individuals 

so that they could prove their prophetic lin-

eage. 

The seyyid and şerif who travelled 

across and migrated to different Ottoman 

lands assumed important roles, and un-

til the Republican period, under the roof 

of the institution of nakîbü’l-eşrâf, con-

tinued to have a major impact. They were 

role models for people as they served as 

centers of peace and tranquility and were 

perceived as spiritual authorities. It is ob-

served that during the conquests they tried 

to heighten the moral spirit of the soldiers 

fighting in the front, worked for the recon-

struction of the conquered lands, and tried 

to preserve the prophetic understanding of 

Islam. With all these goals in mind, a sig-

nificant number of seyyid and şerif settled 

in Çankırı and its surroundings and made 

important contributions to the Islamization 

of the region.

The city of Çankırı, Yapraklı and 

Çerkeş districts were among the most pop-

ular ones by the seyyid and serif. Çankırı 

Dârü’s-siyâde Zâviye embraced the descen-

dants of the Prophet Muhammad and tried 

its best to ensure their finest accommoda-

tion. Çankırı Nakîbü’l-eşrâf governors is-

sued sayyid licences to the seyyid, enrolled 

in their legal matters, such as marriage and 

divorce, as well as presumed fatwa issuing 

(ifta); and thereby became in a sense the 

moral conquerors of the region. 

As a result, in our study, based on 

Nakîbü’l-eşrâf archival records at the 

Meşihat Archive, the Nakîbü’l-eşrâf gov-

ernors that worked in Çankırı and its sur-

rounding areas since the establishment 

of the Nakîbü’l-eşrâf institute; Çankırı 

Dârü’s-siyâde, prominent seyyid families 

in Çankırı; the sayyid licences given by the 

Nakîbü’l-eşrâf governors; the lineage and 
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address information pertaining to seyy-

ids that lived in Çankırı and around will 

be covered. In this way, important infor-

mation about the institutional history of 

the Nakîbü’l-eşrâf institute, its functions, 

as well as the roles the seyyids played in 

Çankırı, from past to the present, will be 

presented.

Keywords: Meşihat Archive, Nakîbü’l-

eşrâf, Siyâdet Hücceti, Seyyid and Şerif in 

City of Çankiri.

GİRİŞ

Osmanlı Devleti’nde Yıldırım Bâyezid 

zamanında “Nâzır-ı Sâdât” ismiyle tesis 

edilen Nakîbü’l-Eşrâflık Müessesesi’nin 

geçmişi, Emevî ve Abbasî devletleri dö-

nemlerine kadar gitse de bu kurum Osman-

lı Devleti’nde önem kazanmıştır. Nakîbü’l-

Eşrâflık Müessesesi, İstanbul’da Nakîbü’l-

Eşrâf; vilayet, sancak ve kazalarda ise 

Nakîbü’l-Eşrâf Kaymakamları tarafından 

idare edilmiştir.

Nakîbü’l-Eşrâf, İslam devletlerinde 

Hz. Peygamber’in soyundan gelen seyyid 

ve şeriflerin işleriyle ilgilenen, neseplerini, 

doğum ve vefat kayıtlarını tutan, seyyidlik-

lerinin ispatı için bulundurdukları siyâdet 

hüccetlerini düzenleyen, seyyidleri şanla-

rına uymayan işlere girmekten men eden, 

aynı zamanda onların haklarını koruyup 

ganimetten alacakları hisselerin aralarında 

dağıtılmasını sağlayan idareci konumun-

daki görevlidir. Eyalet, sancak ve kazalar-

da ise seyyidlerin hal ve hareketlerinden 

Nakîbü’l-Eşrâf kaymakamı sorumludur. Bu 

sebeple Nakîbü’l-Eşrâf kaymakamlarının 

tayin edildikleri yerlerdeki seyyidlerin soy 

silsilesini muhafaza etmek, suç işlediğin-

de onları te’dib etmek ve müteseyyidleri 

-seyyid olmadığı halde seyyidlik iddiasın-

da bulunanları- tespit ederek merkezdeki 

Nakîbü’l-Eşrâf’a bildirmek başlıca görevleri 

arasındaydı. 

Makalemizde Meşihat Arşivi’ndeki 

Nakîbü’l-Eşrâf Defterleri ile Çankırı Şeriyye 

Sicillerindeki Nakîbü’l-Eşrâf kaymakam-

larının atama menşurları tespit edilmiştir. 

Çankırı Nakîbü’l-Eşrâf kaymakamlarının 

görev ve tayinleri, maaşları, gelir kaynak-

ları açıklanmıştır. Osmanlı döneminde gö-

rev yapmış Çankırı, Yapraklı (Tuht), Kargı, 

Çerkeş, Kurşunlu, Tosya, Milan ve Kale-

cik’teki Nakîbü’l-Eşrâf kaymakamlarının 

isim ve tayin tarihlerini gösterir çizelgeler 

hazırlanmıştır. 

Meşihat Arşivi’deki Nakîbü’l-Eşrâf 

Defterleri, Sicill-i Ahval Defter ve Dosya-

ları, Kadı Defterleri, Medrese ve Müderris 

Defterleri, Müftü Defterleri, Kadı Mühür 

Tatbik Defterleri incelenmek suretiyle Os-

manlı Devleti’nde Çankırı’da görevli ilmiye 

sınıfına mensup nâib, müftü, müderris ve 

Nakîbü’l-Eşrâf kaymakamları tespit edil-

miş, Çankırı uleması tablo halinde sunul-

muş ve bu ulemadan seyyid olanlar hak-

kında bilgi verilmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin İlhanlılardan 

tevârüs ettiği, seyyidlerin ağırlanma-

sı ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanma-
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sı için inşa edilmiş bir nevi “Seyyidler 

Misafirhânesi” ve “Seyyidler Kervansarayı” 

vazifesi gören Dârü’s-siyâde Zâviyesinin 

kuruluşu ve işleyişi ele alınmıştır. 

Çankırı’daki meşhur Seyyid ailele-

rinden Çerkeş Şeyhizâde Mehmed Tevfik 

Efendi’nin ailesi, tahsil hayatı ve hizmetle-

ri anlatılmıştır. Böylece Hz. Peygamber’in 

soyuna mensup bir âlimin ilmi kariyeri ile 

ilgili biyografik bilgi sunulmuştur. 

Çankırı başta olmak üzere Yapraklı 

(Tuht), Çerkeş, Kargı, Karapazar, Milan, 

Kalecik ve Tosya kazalarındaki tüm sey-

yidler Nakîbü’l-Eşrâf Defterlerinden tespit 

edilmiştir. Osmanlı döneminde Çankırı’da 

yapılan teftişler neticesinde düzenlenen 

“seyyid teftiş defterleri” incelenmek sure-

tiyle; Çankırı’da seyyidliğini ispatlayanla-

rın isimleri tablo halinde gösterilmiştir.

Çankırı’da görev yapmış Nakîbü’l-

Eşrâf Kaymakamlarının Atama Menşurları 

Nakîbü’l-Eşrâf Defterleri ve Çankırı Şeriyye 

Sicillerinden tespit edilerek transkripsiyon-

ları verilmiştir.

Çankırı seyyidlerinin siyâdet hüccetle-

ri, Çankırı Nakîbü’l-eşrâf kaymakamları-

nın atama kayıtları ve Çankırı’daki Siyâdet 

Teftiş kayıtlarının orjinalleri ekler kısmında 

verilmiştir. Ayrıca Çankırı ve ilçelerinde 

yaşamış olan seyyidlerin grafik ve çizelge-

leri oluşturulmuş, böylece Çankırı seyyidle-

riyle ilgili istatistiki veriler ortaya konmuş-

tur.

1- Osmanlı Devleti’nde Nakîbü’l-

Eşrâflık Müessesesi ve İşlevi

Nakîbü’l-Eşrâflık Müessesesi’nin ku-
rumsallaşması, Asr-ı saadetten başlamak 
üzere diğer İslâm devletlerinde gerçekleşen 
birçok uygulama ve yenilik sonunda Os-
manlı Devleti’nde tamamlanmıştır. Osman-
lı Devleti kendisinden önceki İslâm devlet-
lerinden tevarüs ettiği bu müesseseyi daha 
mükemmel seviyeye çıkarmıştır (Buzpınar, 
2006:323).

Nakîbü’l-Eşrâflık müessesesinin ku-
rulmasında, birçok ayet2 ve hadisin etkisi 
olduğu gibi ashabın hürmetkâr davranış-
larının devam ettirilme çabası, seyyidlerin 
zekât almalarının haram kılınmış olma-
sı, Hz. Ömer’in hilafeti döneminde Ha-
şimoğullarına maaş tahsis etmesi ve Hz. 
Peygamber döneminde Hz. Ali’nin fey 
ve ganimet hisselerinin dağıtımıyla gö-
revlendirilmesinin de etkilisi olmuştur 
(Sarıcık, 2003:5; Varol, 2004:74; Belâzûrî, 
1995:II/348).

Nakîbü’l-Eşrâf ve Seyyidlerin, cemaatle 
beraber yağmur duasına çıkmaları, hastalık 
ve doğal afetlerde birlikte namaz kılıp dua 

2 Şûra Suresi’nin 23. ayetinde Allah (c.c.), Ehl-i Beyt’i 
sevmeyi emrederek: “Ey Kureyşliler, ben size yaptı-
ğım tebliğ ve tebşirata karşılık olarak sizden herhan-
gi bir ücret istemiyorum, ancak Ehl-i Beytimi sevme-
niz müstesna.” buyurmaktadır. (Şûra Suresi, 42/23). 
Aynı şekilde Ehl-i sünnetin Ehl-i Beyt mefhumuna 
dayanak gösterdiği Ahzap Suresi’nin 33. ayetinde, 
Allah (c.c.)’ın onları günah kirinden temizlemek is-
tediği belirtilmektedir. “Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden 
ancak kiri/günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak 
istiyor.” (Ahzab Suresi, 33/33). 
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etmeleri, savaşta orduya manevi destek 

sağlamaları, halk arasındaki tefrika ve fitne 

tohumlarını yok ederek kardeşlik bağlarını 

güçlendirmeleri, onların İslam medeniyeti-

nin mimarları ve öncüleri olduklarını göste-

rir. 

İslâm tarihinin belki de bütün safha-

larında orduya manevî destek için duası-

nın kabul olunacağına inanılan, sufi, der-

viş ve seyyidlerin de harbe iştirak ettikleri 

bilinmektedir (Varol, 2011:125). Osmanlı 

Devleti’nin askerî tarihine bakıldığı za-

man, bazen başlarında Nakîbü’l-eşraf’ın 

da bulunduğu pek çok seyyidin askerlerle 

birlikte savaşa katıldığını ve ordunun mo-

ralini yükseltmeye çalıştığını görmek müm-

kündür. Hatta Osmanlı’da “ordu şeyhliği” 

tanzimattan sonra da “sancak şeyhliği” un-

vanıyla bir görevlinin bulunduğu da bilin-

mektedir (Câbi Ömer, 2003:I/264-265). Zira 

sancak-ı şerifin yanında ordunun muzaffe-

riyeti için zikir ve dualarda bulunan, savaş 

hâlindeki Müslüman askerlerin morallerini 

yükseltmeye çalışan çok sayıda seyyidin sa-

vaş meydanlarında yer aldıkları bilinmek-

tedir.3

2- Çankırı Dârü’s-siyâde Zâviyesi

Arapça’da “ev, mesken ve yurt” an-

lamlarına gelen “dâr” kelimesi, “seyyid-

lik, efendilik” manasındaki “siyâde” keli-

mesiyle birlikte “Dârü’s-siyâde” şeklinde 

3 Balkan savaşlarında Yemen seyyidlerinin ve 
Nakıbü’l-eşraf Kaymakamının devlet için dua ettikle-
riyle ilgili bkz., BOA, EO, Dosya nr. 4174, Gömlek nr. 
312996, 12/C/1331.

kullanıldığında “Seyyidlik evi” anlamına 
gelmektedir. İlk olarak Müslüman Devlet-
lerinde Garp Moğolları/İlhanlılar zama-
nında Dârü’s-siyâde adıyla inşa edilen bu 
yapılar, Hz. Peygamber’in soyuna mensup 
seyyid ve şeriflerin konaklama, barınma, 
yeme içme gibi ihtiyaçlarının karşılanması 
için yapılmış binalardır. Dârü’s-siyâdeler 
sayesinde seyyidlerin muhtaç duruma düş-
mesi, hor ve hakir görülmesi önlenmiş ve 
onlara gereken hürmet ve saygının gösteril-
mesi hedeflenmiştir. Tüm mefruşatı dârü’s-
siyâde yönetimi tarafından karşılanan bu 
misafirhanelerde seyyidlerin ihtiyaçları 
karşılanır, hatta geceleri kullanmaları için 
mumları dahi verilir ve konaklama sürele-
ri dolduğunda yol azıkları da temin edilirdi 
(Sarıcık, 2000:150). 

Seyyidlerin ağırlanmasının yanı sıra 
Dârü’s-siyâdelerin bir özelliği de Hz. 
Peygamber’in soyundan gelen seyyidlerin 
işleriyle ilgilenen idarecinin makamı olma-
sıdır. Burada Nakîbü’l-eşrâf hem seyyidler-
le ilgili görevleri icra eder hem de Dârü’s-
siyâdenin yönetimiyle meşgul olurdu. 

Çankırı ili ve Yapraklı (Tuht) ilçesin-
de Dârü’s-siyâdeler bulunmakla birlikte 
Koçhisar, Kargı, Çerkeş, Kurşunlu, Tosya, 
Karapazar ve Çerkeş’te de seyyidlerin var-
lığı bilinmektedir. Çankırı Darü’s-siyâdesi, 
Sultan Süleyman Cami-i şerifi vakfına 
bağlı, caminin batısında yer almakta ve 
“Darü’s-siyâde Zâviyesi/Tekkesi” olarak 
bilinmektedir. Ancak bu yapı günümüze 
kadar varlığını devam ettirememiş, 1968 yı-
lında vakıflar tarafından satılmıştır (Arslan, 

2007:45).
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Çankırı Darü’s-siyâdesi sayesinde 

Çankırı’daki seyyidler bu misafirhanede 

ağırlanmış, ihtiyaçları karşılanmış ve on-

ların dini, ictimâi ve hukuki işlemleri bu 

mekânda çözüme kavuşturulmuştur.

Çankırı Şeriyye sicillerinde Darü’s-

siyâde Zâviyesi şu şekilde geçmektedir:

Çankırı’da Sultan Süleyman Cami-i şe-

rifi Vakfından Dârü’s-siyâde Tekkesi4

Kengırı’da vâki‘ merhûm ve mağfurun-

leh Sultan Süleyman -tâbe serâhû- cami-i 

şerifi evkafından almak üzere cami-i şe-

rifi kurbunda vâki‘ Dârü’s-siyâde Tekke-

si fukarasının yevmî beş akçe vazife ile 

taâmiyye vazîfesine mutasarrıf olan Şeyh 

Hüseyin fevt olup yeri hâli ve mahlûl 

olmağla yerine ulemâdan işbu râfi‘-i 

tevkî‘ü’ş-şân-ı hâkâni Şeyh Seyyid Meh-

med -zîde ilmuhû- her vech ile layıkı ve 

mahal ve müstehak olmağın tevcih olunup 

yedine berât-ı şerifim verilmek bâbında 

Kadısı Mevlânâ es-Seyyid Hasan -zîde 

fazluhû- arz etmeğin sadaka edip bu berât-ı 

hümâyûnu verdim ve buyurdum ki ba‘de’l-

yevm mevlânâ-yı merkûm Şeyh Seyyid 

Mehmed -zîde ilmuhû- varıp müteveffâ-yı 

mezbûrun mahlûlünden zikr olunan vakıf-

tan olmak üzere yevmî beş akçe vazifeye 

mutasarrıf olup vâkıfın ruhu ve devâm-ı 

ömr ve devleti için du‘âya müdâvemet gös-

tere şöyle bilip alâmet-i şerîfe i‘timâd kıla-

lar.

4 Çankırı Şeriyye Sicilleri, nr. 9, s. 18.

Tahriren fî evâil-i Rebî‘ülâhir sene 

erba‘a ve erba‘in ve mi’ete ve elf. [1 

Rebiülâhir 1144/3 Ekim 1731]

Kostantiniyyeti’l-mahrûse

Çankırı’da Sultan Süleyman Cami-i şe-

rifi Dârü’s-siyâde Vakfı5

Kengırı’da vâki‘ Sultan Süleyman Han 

Cami-i şerifinde Dârü’s-siyâde Evkâfının 

nısf-ı mahlûlü ile imam olan işbu râfi‘-i 

tevki‘-i refi‘-i hümâyûn Mehmed Halîfe’nin 

mûceb-i azli yok iken âhardan Mahmud 

ve Mustafa nâm kimesneler hilâf-ı inhâ ile 

alıp mezbûra küllî gadr etmekle ref‘ olu-

nup geri mezbûra kemakân ibkâ ve mu-

karrer kılınmak ricâsına Kadısı Mevlânâ 

Şeyh Ahmed arz etmeğin sadaka edip 

bu berât-ı hümâyunu verdim ve buyur-

dum ki varıp mezbûr kemâkân imam olup 

hizmet-i lâzimesin müeddî kıldıktan sonra 

üslûb-ı sâbık üzere mutasarrıf olup vâkıfın 

ruhu ve devâm-ı ömr ve devlet için du‘âya 

müdâvemet göstere şöyle bileler alâmet-i 

şerîfe i‘timâd kılalar.

Tahriren fî evâsıt-ı şehr-i Zilka‘deti’ş-

şerîfe li-sene seb‘a ve seb‘în ve elf. [15 Zil-

kade 1077/9 Mayıs 1667]

Be-makâm-ı Edirne

Kayıd fî 2 Zilhicceti’ş-şerîfe sene 1177 

[2 Zilhicce 1177/2 Haziran 1764].

5 Çankırı Şeriyye Sicilleri, nr.2, s. 23.
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3- Çankırılı Seyyid Ulemâ

Meşihat Arşivi’ndeki son dönem Osmanlı ulemasına ait yaklaşık 7.000 sicil dosyası 

incelendiğinde 24 ulemanın6 Çankırı doğumlu olduğu; ayrıca Çankırı’da nâib, müftü, mü-

derris, eytam müdürü ve mahkeme-i şer‘iyye başkâtibi olarak görev yapmış 22 ulemanın 

dosyasının bulunduğu görülmektedir. Bunlardan sadece bir tanesinin Hz. Peygamber’in 

soyuna mensup olduğu tespit edilmiştir.7 Bu âlimler arasında Çerkeş Şeyhizâde Mehmed 

Tevfik Efendi Hz. Peygamber’in soyuna mensuptur. Akâid, Kelâm, Mantık, Tasavvuf gibi 

konularda eserler kaleme alarak ilim dünyasına ciddi katkıda bulunmuştur. Ayrıca oğlu 

Ahmed Muhtar Efendi, 14 Muharrem 1334/22 Kasım 1915 tarihinde Nakîbü’l-eşrâflık gö-

revine getirilmiştir.

İlmiye Teşkilatı içerisindeki Çankırı ve bağlı kazalarında müftü, kadı, nâib, müderris 

ve Nakîbü’l-Eşrâf kaymakamı olarak görev yapmış ulemanın listeleri şöyledir:8

Çankırı Müftüleri:9

Sıra 
No

Vilayet/Sancak/
Kaza

Müftünün İsmi
Tayin Tarihi
[Hicrî/Miladî]

1 Çankırı Hacı Mehmed Efendi 9 Şevvâl 1224/17 Kasım 1809

2 Çankırı Seyyid Hüseyin Raşid Efendi 29 Rebîülevvel 1225/4 Mayıs 1810

3 Çankırı
Hacı Mehmed Efendi 
(2. kez bu göreve getirilmiştir.)

5 Safer 1228/ 7 Şubat 1813

4 Çankırı
Seyyid Hüseyin Raşid Efendi
(2. kez bu göreve getirilmiş, su-i hali 
sebebiyle azl edilmiştir.)

1 Receb 1228/30 Haziran 1813

5 Çankırı Bostanzâde Seyyid Ahmed Efendi 15 Zilkâde 1237/3 Ağustos 1822

6 Çankırı Kavaklızâde Seyyid Hacı Mehmed Efendi
23 Cemâziyelevvel 1239/ 
25 Ocak 1824

7 Çankırı Osman Efendi 27 Şaban 1245/21 Şubat 1830

8 Çankırı
Kavaklızâde Seyyid Hacı Mehmed Efendi
(2. kez göreve getirilmiştir.)

7 Rebiülâhir 1247/15 Eylül 1831

9 Çankırı
Osman Efendi 
(2. kez göreve getirilmiştir.)

27 Zilkâde 1248/17 Nisan 1833

10 Çankırı
Kavaklızâde Seyyid Hacı Mehmed Efendi 
(3. kez)

15 Zilkâde 1249/26 Mart 1834

11 Çankırı
Osman Efendi
(3. kez göreve getirilmiştir.)

7 Cemâziyelahir 1254/28 Ağustos 1838

6 MŞH., Sicill-i Ahvâl Dosyaları, orijinal kayıt nr. 15; 232; 284; 338; 1301; 2286; 2521a; 2521b; 2523a; 2523b; 2597; 
2671; 2673; 2674; 3466; 3555; 3574; 5289; 2288; 2525; 2526; 2527; 5633.

7 MŞH., Sicill-i Ahvâl Dosyaları, orijinal kayıt nr. 2492

8 Çankırı Şeriyye Sicilleri ve Meşihat Arşivi’ndeki defter ve belgeler esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

9 Çankırı’da Görev Yapan Müftülerin Çizelgesi Meşihat Arşivi I. Bölüm, nr. 35, s. 274 ve nr. 36, s. 675’teki ka-
yıtlar doğrultusunda hazırlanmıştır. 
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12 Çankırı Müftüzâde Mehmed Said Efendi 21 Receb 1259/17 Ağustos 1843

13 Çankırı Osman Hilmi Efendi 17 Şevvâl 1263/28 Eylül 1847

14 Çankırı Müderris Kadızâde Mehmed Rıfat Efendi 7 Cemâziyelâhir 1270/7 Mart 1854

15 Çankırı Balcı Hocazâde Hacı Esad Efendi 1 Zilkâde 1274/13 Haziran 1858

16 Çankırı
Müderris Kadızâde Mehmed Rıfat Efendi
(2. kez göreve getirilmiştir.)

9 Cemâziyelâhir 1278/12 Aralık 1861

17 Çankırı Mahmud Efendi 25 Cemâziyelâhir 1281/25 Kasım 1864

18 Çankırı Ali Efendi 15 Muharrem 1286/27 Nisan 1869

19 Çankırı İsmailzâde Mustafa Efendi 25 Zilhicce 1291/2 Şubat 1875

20 Çankırı İyâlizâde Abdurrahman Efendi 13 Şevvâl 1293/1 Kasım 1876

21 Çankırı Mustafa Hâzim Efendi 5 Safer 1296/29 Ocak 1879

22 Çankırı
İyâlizâde Abdurrahman Efendi
(2. kez göreve getirilmiştir.)

15 Cemâziyelevvel 1312/14 Kasım 1894

23 Çankırı Sungurlu Hacı Mustafa Efendi 7 Zilhicce 1318/28 Mart 1901

24 Çankırı Banyalzâde Osman Efendi 9 Cemâziyelevvel 1325/20 Haziran 1907

Meşihat Arşivi’ndeki Müftü defterleri ve belgeleri üzerinde yapılan araştırma neti-

cesinde Çankırı’da görev yapmış müftülerden Seyyid Hüseyin Raşid Efendi, Bostanzâde 

Seyyid Ahmed Efendi ve Kavaklızâde Seyyid Hacı Mehmed Efendi’nin “Seyyid” ünvanı 

taşıdığı ve Hz. Peygamber’in soyuna mensup olduğu tespit edilmiştir. 

Çerkeş Müftüleri10

Sıra 
No

Vilayet/Sancak/
Kaza

Müftünün İsmi
Tayin Tarihi
[Hicrî/Miladî]

1 Çerkeş Hasan Efendi 1229’dan önce/1814

2 Çerkeş Ahmed Efendi 27 Şaban 1229/14 Ağustos 1814

3 Çerkeş Seyyid Mehmed Nâsih Efendi 19 Receb 1230/27 Haziran 1815

4 Çerkeş 
Ahmed Efendi
(2. kez göreve getirilmiştir.)

15 Şaban 1232/30 Haziran 1817

5 Çerkeş 
Seyyid Mehmed Nâsih Efendi
(2. kez göreve getirilmiştir.)

1234/1819

6 Çerkeş Çerkeşşeyhî hafîdi Hacı Mustafa Efendi 19 Cemâziyelevvel 1242/19 Aralık 1826

7 Çerkeş Seyyid Ali Efendi 21 Cemâziyelâhir 1271/11 Mart 1855

8 Çerkeş Hacı Hafız Mehmed Efendi 15 Zilkâde 1297/19 Ekim 1880

9 Çerkeş Şeyhzâde Muhyiddin Efendi 24 Şaban 1313/9 Şubat 1896

10 Çerkeş Mustafa Efendi 11 Muharrem 1331/21 Aralık 1912

Meşihat Arşivi’ndeki Müftü defterleri ve belgeleri üzerinde yapılan araştırma netice-

sinde Çerkeş’de görev yapmış müftülerden Seyyid Mehmed Nâsih Efendi ve Seyyid Ali 

Efendi’nin “seyyid” ünvanı taşıdığı ve Hz. Peygamber’in nesebine mensup olduğu tespit 

edilmiştir.

10 Çerkeş’te Görev Yapan Müftülerin Çizelgesi Meşihat Arşivi I. Bölüm, nr. 35, s. 127 ve nr. 36, s. 323’teki ka-
yıtlar doğrultusunda hazırlanmıştır.
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Çankırı Kadıları:11

Sıra 
No

Vilayet/Sancak/
Kaza

Nâibin İsmi
Tayin Tarihi
[Hicrî/Miladî]

1 Çankırı Muslihüddin Efendi 1010/1601

2 Çankırı Mustafa Efendi 1073/1662

3 Çankırı Ali Efendi 1088/1677

4 Çankırı Mehmed Efendi 1090/1679

5 Çankırı Mustafa Efendi 1093/1682

6 Çankırı Mehmed b. Süleyman Efendi 1098/1686

7 Çankırı Abdullah Efendi 1109/1697

8 Çankırı İbrahim Efendi 1111/1699

9 Çankırı Musa Efendi 1112/1700

10 Çankırı Ahmed Hamdi Efendi 1113/1701

11 Çankırı Mahmud Efendi 1116/1704

12 Çankırı İbrahim Efendi 1126/1714

13 Çankırı Musa Efendi 1126/1714

14 Çankırı Fazlullah Efendi 1127/1715

15 Çankırı Mustafa Efendi 1132/1719

16 Çankırı Mehmed Efendi 1133/1720

17 Çankırı Abdullah Efendi 1133/1720

18 Çankırı Mehmed Efendi 1136/1723

19 Çankırı Musa Efendi 1137/1724

20 Çankırı Ömer Efendi 1139/1726

21 Çankırı Hasan Efendi 1143/1730

22 Çankırı Ali Rıza Efendi 11 Rebîülevvel 1257/3 Mayıs 1841

23 Çankırı Seyyid Hacı Mehmed Memiş Efendi [Tahmini 1259/1843]

24 Çankırı Seyyid Sadullah Efendi [Tahmini 1261/1845]

25 Çankırı Seyyid Muinüddin Efendi [Tahmini 1263/1847]

26 Çankırı Seyyid Ahmed Nazif Efendi [Tahmini 1265/1849]

27 Çankırı Seyyid Ahmed Necib Efendi 1 Rebîülevvel 1277/17 Eylül 1860

28 Çankırı Seyyid Abdurrahman Efendi 1 Şevvâl 1278/1 Nisan 1862

29 Çankırı Seyyid Mehmed Tevfik Efendi 1 Rebîülâhir 1280/15 Eylül 1863

30 Çankırı Mustafa Âşir Efendi 15 Şevvâl 1281/13 Mart 1865

31 Çankırı Mehmed Said Efendi 1 Muharrem 1283/16 Mayıs 1866

32 Çankırı Seyyid Hasan Sadreddin Efendi 1 Şevvâl 1283/6 Şubat 1867

33 Çankırı İslam Feyzi Efendi 1 Rebîülâhir 1285/22 Temmuz 1868

11 Çankırı’da Görev Yapan Nâibler ile ilgili çizelge İstanbul Müftülüğü, MŞH., Mühür Tatbik Defterlerindeki 
bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. Bkz. MŞH, nr. 556-568; nr. 562, s. 115; nr. 565, s. 35; nr. 566, s. 85; nr. 
559, s. 25. Ayrıca Bkz. BOA, İE. ML., 116/11025, 119/11272, 119/11313, 120/11396, 123/ 11659, 127/12044, 
128/12086, 128/12149, 1/63, 2/117, 14/1320, 18/1693, 20/1875, 21/1960, 21/2027, 47/4542, 49/4746, 55/5203, 
55/5213, 55/5223, 56/5258, 61/5740, 64/5932, 65/6040, 65/6098, 67/6294, 84/7929, 104/9865, 104/9880, 
116/10985.
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34 Çankırı Seyyid Mehmed Tevfik Efendi 1 Receb 1286/7 Ekim 1869

35 Çankırı Seyyid Mehmed Tahir Efendi 1 Receb 1286/7 Ekim 1869

36 Çankırı Seyyid Mehmed Haşim Efendi 1 Rebîülâhir 1290/29 Mayıs 1873

37 Çankırı Ahmed Efendi 15 Şevvâl 1291/25 Kasım 1874

38 Çankırı Mehmed İzzet Efendi 15 Şevvâl 1294/23 Ekim 1877

39 Çankırı Mehmed Müştak Efendi 15 Şevvâl 1295/12 Ekim 1878

40 Çankırı Seyyid Mehmed Ragıb Efendi 15 Şevvâl 1297/20 Eylül 1880

41 Çankırı Mustafa Fevzi Efendi 2 Rebîülâhir 1299/21 Şubat 1882

42 Çankırı Mehmed Avni Efendi 30 Rebîülâhir 1301/27 Şubat 1884

43 Çankırı Seyyid Mehmed Sabit Efendi 30 Receb 1303/4 Mayıs 1886

44 Çankırı Seyyid Mehmed Rüşdü Efendi 30 Receb 1305/12 Nisan 1888

45 Çankırı Seyyid Mehmed Servet Efendi 30 Ramazan 1307/20 Mayıs 1890

46 Çankırı Seyyid Ali Nâili Efendi 30 Ramazan 1309/28 Nisan 1892

47 Çankırı Osman Fevzi Efendi 30 Ramazan 1311/6 Nisan 1894

48 Çankırı Numan Vehbi Efendi 30 Ramazan 1313/15 Mart 1896

49 Çankırı Hüseyin Sabri Efendi 15 Muharrem 1314/26 Haziran 1896

50 Çankırı Mehmed Şükrü Efendi 1315/1897

51 Çankırı Seyyid Süleyman Hâli Efendi 20 Cemâziyelevvel 1316/6 Ekim 1898

52 Çankırı Seyyid Mehmed Nazif Efendi 20 Cemâziyelevvel 1318/15 Eylül 1900

53 Çankırı Seyyid Mehmed Akif Efendi 1 Ramazan 1319/12 Aralık 1901

54 Çankırı Aliyyü’l-Murtaza Efendi 10 Şaban 1321/1 Kasım 1903

55 Çankırı Ali Rıza Efendi 10 Safer 1324/5 Nisan 1906

56 Çankırı Ahmed Muhtar Efendi Şaban 1326/Ağustos 1908

57 Çankırı Ömer Lütfü Efendi 10 Şaban 1328/17 Ağustos 1910

58 Çankırı Ahmed Asım Efendi 10 Safer 1331/19 Ocak 1913

59 Çankırı Ömer Lütfü Efendi 6 Rebîülevvel 1335/31 Aralık 1916

Meşihat Arşivi’ndeki Kadı Mühür Tatbik defterleri ve belgeleri ile Başbakanlık Os-

manlı Arşivi Maliye evrakı üzerinde yapılan araştırma neticesinde Çankırı’da görev 

yapmış kadılardan Seyyid Hacı Mehmed Memiş Efendi, Seyyid Sadullah Efendi, Seyyid 

Muinüddin Efendi, Seyyid Ahmed Nazif Efendi, Seyyid Ahmed Necib Efendi, Seyyid Ab-

durrahman Efendi, Seyyid Mehmed Tevfik Efendi, Seyyid Hasan Sadreddin Efendi, Sey-

yid Mehmed Tahir Efendi, Seyyid Mehmed Haşim Efendi, Seyyid Mehmed Ragıb Efen-

di, Seyyid Mehmed Sabit Efendi, Seyyid Mehmed Rüşdü Efendi, Seyyid Mehmed Servet 

Efendi, Seyyid Ali Nâili Efendi, Seyyid Süleyman Hâli Efendi, Seyyid Mehmed Nazif 

Efendi ve Seyyid Mehmed Akif Efendi olmak üzere on sekizinin “seyyid” ünvanı taşıdığı 

ve Hz. Peygamber’in soyuna mensup olduğu tespit edilmiştir.
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Çerkeş Nâibleri:12

Sıra 
No

Vilayet/Sancak/
Kaza

Nâibin İsmi 
Tayin Tarihi
[Hicrî/Miladî]

1 Çerkeş Hacı Halil Efendi 1 Muharrem 1256/5 Mart 1840
2 Çerkeş Seyyid İbrahim Efendi 1258/1842
3 Çerkeş Yusuf Ziyaeddin Efendi 15 Ramazan 1265/4 Ağustos 1849
4 Çerkeş Mehmed Şakir Efendi 1267/1850
5 Çerkeş Seyyid Ali Fevzi Efendi 1 Zilhicce 1269/6 Ağustos 1853
6 Çerkeş Seyyid Abdullah Efendi 15 Rebîülevvel 1271/6 Aralık 1854
7 Çerkeş Hafız Ali Rıza Efendi 15 Ramazan 1272/20 Mayıs 1856
8 Çerkeş Şerif Mustafa Efendi 1 Safer 1274/21 Eylül 1857
9 Çerkeş Yusuf Ziyaeddin Efendi 1 Şaban 1275/6 Mart 1859
10 Çerkeş Seyyid Ahmed Hilmi Efendi 1 Şevvâl 1275/4 Mayıs 1859
11 Çerkeş Mehmed Kamil Efendi 1 Rebîülâhir 1277/17 Ekim 1860
12 Çerkeş Seyyid Mehmed Tevfik 1 Rebîülâhir 1280/15 Eylül 1863
13 Çerkeş Seyyid Mehmed Esad 1 Şevvâl 1281/27 Şubat 1865
14 Çerkeş Seyyid Halil 1 Şevvâl 1284/26 Ocak 1868
15 Çerkeş Seyyid Hafız Mehmed 1 Safer 1286/13 Mayıs 1869
16 Çerkeş Seyyid Hüseyin Kâni 30 Şevvâl 1286/1 Şubat 1870
17 Çerkeş Seyyid Ahmed Rasim 1 Muharrem 1289/11 Mart 1872
18 Çerkeş Hüseyin Efendi 2 Şevvâl 1290/23 Kasım 1873
19 Çerkeş Hüseyin Sabri Efendi 2 Şevvâl 1292/1 Kasım 1875
20 Çerkeş Mehmed Ataullah Efendi 2 Şevvâl 1294/10 Ekim 1877
21 Çerkeş Mehmed İlmi Efendi 2 Şevvâl 1296/19 Eylül 1879
22 Çerkeş Mehmed Âşir Efendi 1298/1880
23 Çerkeş Seyyid Ali Rıza Efendi 15 Şevvâl 1301/8 Ağustos 1884
24 Çerkeş Seyyid Ahmed Reis Efendi 1 Zilkâde 1302/12 Ağustos 1885
25 Çerkeş Seyyid Ahmed Rıfat Efendi [Tahmini 1305/1887]
26 Çerkeş Seyyid İbrahim Efendi 15 Şaban 1307/27 Nisan 1888
27 Çerkeş Ali Rıza Efendi 15 Cemâziyelevvel 1309/17 Aralık 1891
28 Çerkeş Mefrahîzâde Hasan Lütfü Efendi 15 Cemâziyelevvel 1313/3 Kasım 1895
29 Çerkeş Mustafa Efendi 15 Cemâziyelevvel 1314/22 Ekim 1896
30 Çerkeş İsmail Efendi 30 Safer 1315/30 Temmuz 1897
31 Çerkeş Abdurrahman Aziz Efendi 14 Şevvâl 1315/8 Mart 1898
32 Çerkeş Mahmud Şevket Efendi 1 Rebîülâhir 1317/9 Ağustos 1899
33 Çerkeş Süleyman Efendi 1 Rebîülâhir 1319/18 Temmuz 1901
34 Çerkeş İbrahim Mehdi b. Veliyyüddin 1 Rebîülâhir 1321/27 Haziran 1903
35 Çerkeş Seyyid Ahmed Rüşdü 20 Rebîülâhir 1322/4 Temmuz 1904
36 Çerkeş Seyyid Mehmed Tahir Efendi 15 Şaban 1323/15 Ekim 1905
37 Çerkeş Ahmed Hulusi Efendi 15 Şaban 1325/23 Eylül 1907
38 Çerkeş Mehmed Rıza Efendi 15 Şaban 1327/1 Eylül 1909
39 Çerkeş Mehmed Safvet Efendi 15 Şaban 1329/11 Ağustos 1911
40 Çerkeş Ali Rıza Efendi 15 Şaban 1331/20 Temmuz 1913

12 Çerkeş’te Görev Yapan Nâibler ile ilgili çizelge İstanbul Müftülüğü, MŞH., “Mühür Tatbik Defterleri”ndeki 
bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. Bkz. MŞH, nr. 556-568; nr. 559, s. 8; nr. 562, s. 84; nr. 563, s. 70; nr. 564, s. 
44; nr. 567, s. 85.
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Meşihat Arşivi’ndeki Kadı ve Mühür Tatbik defterleri ve belgeleri ile Başbakanlık Os-

manlı Arşivi Maliye evrakı üzerinde yapılan araştırma neticesinde Çerkeş’te görev yap-

mış kadılardan Seyyid İbrahim Efendi, Seyyid Ali Fevzi Efendi, Seyyid Abdullah Efen-

di, Seyyid Ahmed Hilmi Efendi, Seyyid Mehmed Tevfik Efendi, Seyyid Mehmed Esad 

Efendi, Seyyid Halil Efendi, Seyyid Hafız Mehmed Efendi, Seyyid Hüseyin Kâni Efendi, 

Seyyid Ahmed Rasim Efendi, Seyyid Ali Rıza Efendi, Seyyid Ahmed Reis Efendi, Seyyid 

Ahmed Rıfat Efendi, Seyyid İbrahim Efendi, Seyyid Ahmed Rüşdü Efendi ve Seyyid Meh-

med Tahir Efendi olmak üzere on altısının “seyyid” ünvanı taşıdığı ve Hz. Peygamber’in 

soyuna mensup olduğu tespit edilmiştir.

Kalecik Müftüleri [Günümüzde Ankara’ya bağlı]13

Sıra 
No

Vilayet/Sancak/
Kaza

Müftünün İsmi
Tayin Tarihi
[Hicrî/Miladî]

1 Kalecik Lâdikli Seyyid Mehmed Efendi 1 Cemâziyelâhir 1224/14 Temmuz 1809

2 Kalecik Çankırılı Hasan Efendi 18 Cemâziyelâhir 1229/ 7 Haziran 1814

3 Kalecik 
Lâdikli Seyyid Mehmed Efendi
(2. kez bu göreve getirilmiştir.)

15 Şaban 1229/2 Ağustos 1814

4 Kalecik 
Çankırılı Hasan Efendi
(2. kez bu göreve getirilmiştir.)

28 Şevvâl 1232/10 Eylül 1817

5 Kalecik 
Lâdikli Seyyid Mehmed Efendi
(3. kez bu göreve getirilmiş, felç rahatsızlığı 
sebebiyle görevinden ayrılmıştır.)

11 Şaban 1235/24 Mayıs 1820

6 Kalecik 
Seyyid Mehmed Efendi
(Sakîm fetvaları sebebiyle görevden 
alınmıştır.)

19 Zilkâde 1236/18 Ağustos 1821

7 Kalecik 
Lâdikli Seyyid Mehmed Efendi
(4. kez bu göreve getirilmiş, felç rahatsızlığı 
sebebiyle görevinden ayrılmıştır.)

15 Safer 1239/21 Ekim 1823

8 Kalecik 
Seyyid Mehmed Efendi
(2. kez bu göreve getirilmiş, sakîm fetvaları 
sebebiyle görevden alınmıştır.)

13 Cemâziyelevvel 1240/3 Ocak 1825

9 Kalecik 
Sarı Velizâde Seyyid Hasan Efendi (sû-i 
hali sebebiyle görevden alınmıştır.)

19 Rebîülâhir 1241/1 Aralık 1825

10 Kalecik Salih Efendi 28 Receb 1241/8 Mart 1826

11 Kalecik Hasan Efendi 23 Rebîülâhir 1242/24 Kasım 1826

12 Kalecik 
Sarı Velizâde Seyyid Hasan Efendi
(2. kez bu göreve getirilmiştir.)

21 Ramazan 1243/6 Nisan 1828

13 Kalecik 
Şeyhzâde Seyyid Hafız Mehmed Efendi 
(Sakîm fetvaları sebebiyle görevden 
alınmıştır.)

28 Muharrem 1245/30 Temmuz 1829

14 Kalecik 
Sarı Velizâde Seyyid Hasan Efendi
(3. kez bu göreve getirilmiştir.)

8 Zilkâde 1247/9 Nisan 1832

13 Kalecik’te Görev Yapan Müftülerin Çizelgesi Meşihat Arşivi, I. Bölüm, nr. 35, s. 259 ve nr. 36, s. 639’daki 
kayıtlar doğrultusunda hazırlanmıştır.
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15 Kalecik 
Şeyhzâde Seyyid Hafız Mehmed Efendi
(2. kez bu göreve getirilmiş, sû-i hali 
sebebiyle görevden alınmıştır.)

21 Safer 1248/20 Temmuz 1832

16 Kalecik 
Sarı Velizâde Seyyid Hasan Efendi
(4. kez bu göreve getirilmiştir.)

9 Rebîülevvel 1249/27 Temmuz 1833

17 Kalecik İbrahimzâde Seyyid Ahmed Efendi 7 Zilkâde 1251/24 Şubat 1836

18 Kalecik 
Sarı Velizâde Seyyid Hasan Efendi
(5. kez bu göreve getirilmiştir.)

11 Zilkâde 1255/16 Ocak 1840

19 Kalecik Seyyid Hacı Ahmed Hulusi Efendi 9 Muharrem 1264/17 Aralık 1847

20 Kalecik Ebûbekir Efendizâde Osman Efendi 15 Safer 1268/10 Aralık 1851

21 Kalecik 

Sarı Velizâde Seyyid Hasan Efendi
(6. kez bu göreve getirilmiştir. İdarede 
yetersizliği sebebiyle görevinden 
alınmıştır.)

3 Rebîülevvel 1270/4 Aralık 1853

22 Kalecik Abdullah Vehbi Efendi 15 Cemâziyelâhir 1272/22 Şubat 1856

23 Kalecik Hasan Hilmi Efendi 3 Muharrem 1312/7 Temmuz 1894

24 Kalecik 
Şehsuvarzâde Medresesi Müderrisi Cemal 
Efendi

24 Rebîülâhir 1321/20 Temmuz 1903

25 Kalecik Memiş Efendi 16 Zilkâde 1330/27 Ekim 1912

Meşihat Arşivi’ndeki Müftü defterleri ve belgeleri üzerinde yapılan araştırma netice-

sinde Kalecik’te görev yapmış müftülerden Seyyid Mehmed Efendi, Lâdikli Seyyid Meh-

med Efendi, Sarı Velizâde Seyyid Hasan Efendi, Şeyhzâde Seyyid Hafız Mehmed Efendi 

ve Seyyid Hacı Ahmed Hulusi Efendi olmak üzere beşinin “seyyid” ünvanı taşıdığı ve 

Hz. Peygamber’in soyuna mensup olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan Seyyid Mehmed 

Efendi ile Sarı Velizâde Seyyid Hasan Efendi’nin sakîm (uygunsuz/asılsız) fetva verdik-

leri ve uygunsuz hareketlerde bulundukları gerekçesiyle görevlerinden alındıkları görül-

mektedir.

Keskin Müftüleri [Günümüzde Ankara Bağlı]14

Sıra 
No

Vilayet/Sancak/
Kaza

Müftünün İsmi
Tayin Tarihi
[Hicrî/Miladî]

1 Keskin Ahmed Fevzi Efendi 8 Zilkâde 1284/2 Mart 1868

2 Keskin Emin Efendi 29 Cemâziyelâhir 1292/2 Ağustos 1875

3 Keskin Ali Efendi 28 Rebîülâhir 1299/19 Mart 1882

4 Keskin Hacı Derviş Efendi 14 Rebîülevvel 1314/23 Ağustos 1896

5 Keskin Sadık Efendi 25 Şevvâl 1328/30 Ekim 1910

Meşihat Arşivi’ndeki Müftü defterleri ve belgeleri üzerinde yapılan araştırma netice-

sinde Keskin’de “seyyid” ünvanı taşıyan ve Hz. Peygamber’in soyuna mensup bir müftü 

bulunmadığı tespit edilmiştir.

14 Keskin’de Görev Yapan Müftülerin Çizelgesi Meşihat Arşivi I. Bölüm, nr. 36, 684. sayfasındaki kayıtlar 
doğrultusunda hazırlanmıştır.
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Tosya Müftüleri [Günümüzde Kastamonu’ya bağlı]15 

Sıra 
No

Vilayet/Sancak/
Kaza

Müftünün İsmi
Tayin Tarihi
[Hicrî/Miladî]

1 Tosya Hacı Ömer Efendi [1226’dan önce/1811]

2 Tosya Ataullahzâde Seyyid Mehmed Efendi 21 Zilhicce 1226/6 Ocak 1812

3 Tosya
Kayserili Seyyid Mustafa Efendi (adem-i 
ehliyeti gerekçesiyle azl edilmiştir.)

30 Safer 1229/20 Şubat 1814

4 Tosya
Seyyid İsmail Efendi (sû-i haline binâen 
görevden alınmış ve Niğde’ye sürgün 
edilmiştir.)

30 Zilkâde 1233/1 Ekim 1818

5 Tosya Seyyid Mehmed Necib Efendi 3 Ramazan 1238/14 Mayıs 1823

6 Tosya Mehmed Halis Efendi 21 Zilhicce 1240/ 6 Ağustos 1825

7 Tosya İsmail Zühdü Efendi 22 Muharrem 1244/4 Ağustos 1828

8 Tosya Kemânizâde İsmail Hilmi Efendi 13 Rebîülâhir 1246/1 Ekim 1830

9 Tosya Mustafa Nefi Efendi 21 Zilhicce 1251/8 Ekim 1836

10 Tosya Seyyid Zeynelabidin Efendi 13 Receb 1256/10 Eylül 1840

11 Tosya Hacı Ali Efendizâde Ahmed Râzi Efendi 19 Zilhicce 1259/10 Ocak 1844

12 Tosya
Seyyid Zeynelabidin Efendi
(2. kez bu göreve getirilmiştir.)

7 Rebîülâhir 1262/4 Nisan 1846

13 Tosya
Hacı Ali Efendizâde Ahmed Râzi Efendi
(2. kez bu göreve getirilmiştir.)

29 Cemâziyelevvel 1263/15 Mayıs 1847

14 Tosya Karamanizâde Seyyid Mustafa Efendi 21 Şaban 1264/23 Temmuz 1848

15 Tosya Vânizâde Hafız Mehmed Efendi 23 Cemâziyelâhir 1276/17 Ocak 1860

16 Tosya Mustafa Hilmi Efendi 25 Şaban 1279/15 Şubat 1863

17 Tosya Şeyhzâde İsmail Efendi 11 Şaban 1282/30 Aralık 1865

18 Tosya Mehmed Bahaüddin Efendi 6 Receb 1328/14 Temmuz 1910

Meşihat Arşivi’ndeki Müftü defterleri ve belgeleri üzerinde yapılan araştırma netice-

sinde Tosya’da görev yapmış müftülerden Ataullahzâde Seyyid Mehmed Efendi, Kayse-

rili Seyyid Mustafa Efendi, Seyyid İsmail Efendi, Seyyid Mehmed Necib Efendi ve Seyyid 

Zeynelabidin Efendi’nin “seyyid” ünvanı taşıdığı ve Hz. Peygamber’in soyuna mensup 

olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan Kayserili Seyyid Mustafa Efendi ehliyetsizliği, Seyyid 

İsmail Efendi sû-i hali gerekçesiyle görevinden alınmıştır. 

15 Tosya’da Görev Yapan Müftülerin Çizelgesi Meşihat Arşivi I. Bölüm, nr. 35, s. 216 ve nr. 36, s. 533’deki ka-
yıtlar doğrultusunda hazırlanmıştır.
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Çankırı’da Görev Yapan Nakîbü’l-Eşrâf Kaymakamları:16

Sıra 
No

Vilayet/Sancak/
Kaza

Nakîbü’l-Eşrâf Kaymakamın İsmi
Tayin Tarihi
[Hicrî/Miladî]

1
Kengırı (Çankırı) ve Tuht 
(Yapraklı)

Seyyid Hasan Çelebi Efendi 30 Şaban 1109/12 Mart 1698

2 Kengırı Seyyid Mehmed Efendi 1 Muharrem 1110/10 Temmuz 1698

3
Kengırı, Tosya, Koçhisar, 
Kargı

Seyyid Abdurrahman Efendi 1 Rebîülevvel 1141/5 Ekim 1728

4
Kengırı, Tuht, Koçhisar, 
Kargı

Şeyh Seyyid Ali Efendi 2 Zilhicce 1143/8 Haziran 1731

5
Kengırı, Tuht, Kurşunlu, 
Çerkeş, Karapazar

Seyyid Ebûbekir Efendi 8 Muharrem 1152/17 Nisan 1739

6
Kengırı, Tosya, Koçhisar, 
Kargı

Seyyid Abdurrahim Çelebi Efendi 7 Rebîülâhir 1144/9 Ekim 1731

7
Kengırı, Tosya, Koçhisar, 
Kargı

Seyyid Ahmed Efendi 30 Muharrem 1147/2 Temmuz 1734

8
Kengırı, Tuht, Kurşunlu, 
Çerkeş, Karapazar

Seyyid Hacı Mustafa Çelebi Efendi 25 Ramazan 1149/27 Ocak 1737

9
Kengırı, Tuht, Kurşunlu, 
Çerkeş, Karapazar

Müftüzâde Seyyid Abdurrahim 
Efendi

15 Cemâziyelâhir 1150/
10 Ekim 1737

10
Kengırı, Tuht, Kurşunlu, 
Çerkeş, Karapazar

Seyyid Ebûbekir Efendi
20 Rebîülâhir 1153/15 Temmuz 
1740

11
Kengırı, Tuht, Kurşunlu, 
Çerkeş, Karapazar

Seyyid Abdurrahman Efendizâde 
Seyyid Abdurrahim

15 Safer 1157/30 Mart 1744

12
Kengırı, Tuht, Kurşunlu, 
Çerkeş, Karapazar

Seyyid Ebûbekir Efendi
22 Rebîülâhir 1163/
31 Mart 1750

13
Kengırı, Tuht, Kurşunlu, 
Çerkeş, Karapazar

Seyyid Mustafa Çelebi Efendi
1 Ramazan 1163/
4 Ağustos 1750

14
Kengırı, Tuht, Kurşunlu, 
Çerkeş, Karapazar

Seyyid Abdurrahim Efendi 2 Zilkâde 1165/11 Eylül 1752

15
Kengırı, Tuht, Kurşunlu, 
Çerkeş, Karapazar ve Kargı

Seyyid Abdullah Efendi 1 Ramazan 1176/16 Mart 1763

16
Kengırı, Tuht, Kurşunlu, 
Çerkeş, Karapazar ve Kargı

Seyyid Ebûbekir Efendi 1 Rebbiülevvel 1177/9 Eylül 1763

17
Kengırı, Tuht, Kurşunlu, 
Çerkeş, Karapazar ve Kargı

Seyyid Mustafa Efendi
1 Cemâziyelevvel 1178- 1 
Rebîülevvel 1180/27 Ekim 1764-7 
Ağustos 1766

16 Çankırı’da Görev Yapan Nakîbü’l-Eşrâf Kaymakamlarının çizelgesi Meşihat Arşivi’ndeki “Nakîbü’l-eşrâf 
Defterleri”nden I. Bölüm, nr. 101, 103, 142, 169, 170 ve V. Bölüm, nr. 25’deki kayıtlar doğrultusunda hazırlan-
mıştır. Ayrıca bkz. Çankırı Şeriyye Sicilleri, defter nr. 5, s. 35; nr. 5, s. 77; nr. 8, s. 3; nr. 8, s. 111; nr. 8, s. 147; nr. 
9, s. 16; nr. 9, s. 17; nr. 10, s. 76; nr. 11, s. 43; nr. 11, s. 77; nr. 12, s. 32; nr. 13, s. 103; nr. 13, s. 81; nr. 14, s. 137; nr. 
14, s. 116; nr. 14, s. 73; nr. 14, s. 63; nr. 15, s. 108; nr. 15, s. 100; nr. 15, s. 7; nr. 16, s. 178; nr. 16, s. 73; nr. 16, s. 51; 
nr. 17, s. 182; nr. 17, s. 154; nr. 17, s. 120; nr. 17, s. 106; nr. 17, s. 88; nr. 17, s. 76; nr. 17, s. 71; nr. 17, s. 38; nr. 17, 
s. 19; nr. 17, s. 9; nr. 20, s. 189; nr. 20, s. 180; nr. 20, s. 144; nr. 20, s. 103; nr. 20, s. 70; nr. 20, s. 40; nr. 20, s. 15; nr. 
20, s. 10; nr. 22, s. 131; nr. 22, s. 121; nr. 22, s. 112; nr. 22, s. 95; nr. 22, s. 75; nr. 22, s. 45; nr. 23, s. 38; nr. 23, s. 65; 
nr. 23, s. 72; nr. 23, s. 99; nr. 23, s. 129; nr. 23, s. 161; nr. 24, s. 114; nr. 24, s. 105; nr. 24, s. 102; nr. 24, s. 84; nr. 24, 
s. 130; nr. 24, s. 127; nr. 24, s. 86; nr. 24, s. 35; nr. 24, s. 17.
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18 Kengırı ve Tuht
Seyyid Abdullah Efendi’nin yeğeni 
Seyyid Şeyh Mehmed Efendi1 

10 Ramazan 1181/30 Ocak 1768

19
Çerkeş, Milan, Kurşunlu ve 
Karapazar

Seyyid Ali Çelebi 
1 Şevvâl 1184-15 Zilhicce 1187/
18 Ocak 1771-27 Şubat 1774

20
Kengırı, Tuht, Kurşunlu, 
Çerkeş, Karapazar ve Kargı

Seyyid Mustafa Efendi
2 Cemâziyelevvel 1184/
24 Ağustos 1770

21
Kengırı, Tuht, Kurşunlu, 
Çerkeş, Karapazar ve Kargı

Şeyh Seyyid Mehmed Efendi 1 Zilkâde 1184/16 Şubat 1771

22
Kengırı, Tuht, Kurşunlu, 
Çerkeş, Karapazar ve Kargı

Seyyid Mustafa Efendi2

1 Şaban 1185/9 Kasım 1771

23
Kengırı, Tuht, Kurşunlu, 
Çerkeş, Karapazar ve Kargı

Şeyh Seyyid Mehmed Efendi’nin 
biraderi Seyyid Mehmed Said 
Efendi

1 Safer 1186/4 Nisan 1772

24
Kengırı, Tuht, Kurşunlu, 
Çerkeş, Karapazar ve Kargı

Seyyid Mustafa Efendi
1 Cemâziyelevvel 1186/
31 Temmuz 1772

25
Kengırı, Tuht, Kurşunlu, 
Çerkeş, Karapazar ve Kargı

Şeyh Seyyid Mehmed Efendi3 15 Safer 1188/27 Nisan 1774

26 Kengırı ve Tuht
Seyyid İbrahim Efendizâde Seyyid 
Abdullah Efendi

1 Cemâziyelâhir 1196/
22 Nisan 1784

27 Kengırı ve Tuht Seyyid Hüseyin Raşid Efendi 1 Zilkâde 1198/16 Eylül 1784

28 Kengırı ve Tuht
Seyyid İbrahim Efendizâde Seyyid 
Abdullah Efendi

14 Cemâziyelevvel 1199/
25 Mart 1785

29 Kengırı ve Tuht Seyyid Mehmed Said Efendi 16 Rebîülâhir 1200/16 Şubat 1786

30 Kengırı ve Tuht
Seyyid Hüseyin Efendi4

1 Zilhicce 1200/25 Eylül 1786

31 Kengırı ve Tuht Seyyid Abdullah Efendi [1211’den önce/1796]

32 Kengırı ve Tuht Seyyid Ali Efendizâde 
1 Cemâziyelevvel 1211/
2 Kasım 1796

33 Kengırı ve Tuht
Seyyid Abdullah Efendizâde Seyyid 
Mehmed Efendi

1 Şaban 1211/30 Ocak 1797

34 Kengırı ve Tuht
Seyyid İbrahim Efendizâde Seyyid 
Abdullah Efendi

1 Şaban 1212/19 Ocak 1798

35 Kengırı ve Tuht Seyyid İsmail Efendi 15 Zilkâde 1213/20 Nisan 1799

36 Kengırı ve Tuht Seyyid Ahmed Efendi 1 Zilhicce 1214/26 Nisan 1800

37 Kengırı ve Tuht Seyyid Mustafa Efendi 1 Rebîülâhir 1218/21 Temmuz 1803

38 Kengırı ve Tuht Hânîzâde Seyyid Abdullah Efendi 1 Muharrem 1221/21 Mart 1806

39 Kengırı ve Tuht
Hânîzâde Seyyid Abdullah 
Efendi’nin vefatıyla Seyyid İsmail 
Efendi5

1 Muharrem 1221/21 Mart 1806

40 Kengırı ve Tuht Seyyid Elmalılızâde Mustafa Efendi 22 Muharrem 1223/20 Mart 1808

41 Kengırı ve Tuht Molla Mehmed Sadık Efendi
1224-12326 arasında/
1809-1816 (Elibol, 2005:88-89).

42 Kengırı ve Tuht
Hacı Şeyhzâde Seyyid Mehmed 
Efendi

43 Kengırı ve Tuht Seyyid İbrahim Efendi

44 Kengırı ve Tuht Seyyid Hacı Mehmed Efendi 25 Safer 1233/4 Ocak 1818

45 Kengırı ve Tuht
Şeyhzâde Hasan Efendi
(Liyakatsizliği gerekçesiyle 
görevinden azl edilmiştir.)

8 Receb 1233/14 Mayıs 1818
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46 Kengırı ve Tuht Seyyid İbrahim Efendi 5 Cemaziyelevvel 1234/2 Mart 1819

47 Kengırı ve Tuht Seyyid Mehmed Derviş Efendi 16 Zilhicce 1234/6 Ekim 1819

48 Kengırı ve Tuht Şeyhzâde Hasan Efendi 15 Şevvâl 1239/13 Haziran 1824

49 Kengırı ve Tuht Seyyid Hatibzâde Ahmed Efendi 25 Şevvâl 1240/12 Haziran 1825

50 Kengırı ve Tuht Şeyhzâde Hasan Efendi 1 Muharrem 1240/26 Ağustos 1824 

51 Kengırı ve Tuht 

Seyyid Hatibzâde Ahmed Rıfat 
Efendi
(Liyakatsizliği gerekçesiyle 
görevden alınmıştır.) 

17 Şaban 1244/22 Şubat 1829

52 Kengırı ve Tuht 
Müftüzâde Arif Efendi
(Liyakatsizliği gerekçesiyle 
görevinden alınmıştır.)

15 Şaban 1245/11 Şubat 1830

53 Kengırı ve Tuht Şeyh Hatibzâde Ahmed Efendi 19 Şevvâl 1245/13 Nisan 1830

54
Çerkeş, Milan, Kurşunlu ve 
Karapazar

Es-Seyyid Halil Efendi 1 Rebîülâhir 1274/19 Kasım 1857

55 Çankırı Seyyid İbrahim Harem Efendi
23 Zilkâde 1303-[Tahmini 1342]
23 Ağustos 1886-1923

Çankırı ve bağlı kazalarında 1698 yı-

lından 1923 yılına kadarki 225 yılık süreçte 

toplam elli beş Nakîbü’l-Eşrâf Kaymakamı 

görev yapmıştır. Bunlardan sadece üç tane-

sinin akraba olduğu tespit edilmiştir. Tab-

lodaki bilgilere göre Seyyid Şeyh Mehmed 

Efendi’nin Seyyid Abdullah Efendi’nin 

yeğeni; Seyyid Mehmed Said Efendi’nin 

Şeyh Seyyid Mehmed Efendi’nin kardeşi; 

Seyyid Abdullah Efendi’nin Seyyid Meh-

med Efendi’nin babası olduğu anlaşılmak-

tadır. Seyyid Mustafa Efendi, Seyyid Hü-

seyin Efendi, Şeyh Seyyid Mehmed Efendi, 

Hatibzâde Ahmed Efendi ve Seyyid İsmail 

Efendi ise birkaç kez Çankırı Nakîbü’l-eşrâf 

kaymakamlığı görevine getirilmiştir. 

H. 1176-1200/M.1762-1786 yılları ara-

sında Kurşunlu, Çerkeş, Karapazar, Çar-

dak, Milan ve Kargı’ya Nakîbü’l-Eşrâf 

Kaymakamı atandığı görülmektedir. Fakat 

daha sonraki yıllarda Nakîbü’l-Eşrâf kay-

makamı tayin defterlerinde bu ilçelerin 

isimlerinin olduğu sayfalara çizgi çekilip 

boş bırakılmıştır. Biz 1786 yılından sonra 

Kurşunlu, Çerkeş, Karapazar, Çardak, Mi-

lan ve Kargı’ya Nakîbü’l-Eşrâf kaymakamı 

atanmadığını düşünüyoruz. Ancak seyyid-

lerin yoğunluğuna göre Çankırı ve Tuht 

(Yapraklı) kazalarına Nakîbü’l-Eşrâf Kay-

makamı atanmıştır. Bu bilgi bize diğer böl-

gelere nazan, Çankırı ve Tuht kazasındaki 

seyyid yoğunluğunun Cumhuriyet döne-

mine kadar devam ettiğini göstermektedir.

Çankırı Nakîbü’l-Eşrâf kaymakamlığı 

görevi devletin diğer bölgelerinden farklı 

olarak bir veya birkaç sülaleye verilmemiş, 

farklı seyyid aileleri bu göreve getirilmiştir. 

Bunlardan sadece Hatibzâde Ahmed Rıfat 

Efendi ve Müftüzâde Arif Efendi liyakatsiz-

liği gerekçesiyle görevinden azl edilmiştir. 
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4- Çerkeş kazasındaki Meşhur 
Seyyid Ailelerinden Çerkeş 
Şeyhizâde Mehmet Tevfik 
Efendi’nin Hayatı17

Ailesi ve Doğumu 

Çerkeş Şeyhizâde Mehmed Tev-

fik Efendi 1826/1827 (h. 1242) yılında 

Ankara’da dünyaya gelmiştir. Babası 

ulemâdan ve Sâdât-ı Hüseyniyye’den Sey-

yid Osman Efendi’dir.

Seyyid Mehmed Tevfik Efendi18 Hz. 

Peygamber’in nesebinden geldiğini bir be-

yitinde şu şekilde ifade etmektedir:

“Bâ-husûs olmuş iken zâtına vâsıl nese-

bim,

Ne revâdır olayım sen var iken ben nâ-

kâm” (Tevfik Efendi, 1304:20).

Çerkeşizâde sülâlesi 

Çerkeşizâde”ler Osmanlı Devleti’nde 

meşhur bir ulemâ ailesidir. Mehmed Tev-

fik Efendi’nin dedesi Çerkeşizâde Mus-

tafa Efendi, Halvetiyye-Şâbâniyye tarika-

tının Çerkeşiyye kolunun kurucusudur. 

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde doğmuştur. 

Çerkeşî Mustafa Efendi’nin Mehmed, Me-

sud ve Osman Vehbi isimlerindeki çocuk-

17 Bkz., İstanbul Müftülüğü, Meşihat Arşivi, Sicill-i 
Ahvâl Dosyaları, nr. 24/13, orijinal kayıt nr. 169a.

18 Mehmet Tevfik Efendi dört evlilik yapmıştır. Bu 
evliliklerinden küçük yaşta vefat eden Baha Bey, 
Ahmet Muhtar Efendi, Miralay İbrahim Edhem Bey, 
Bâb-ı âli’de Âmedi kaleminde görevli Servet Bey, Fa-
ike Hanım, Mehmet Baha Bey, Seniyye Hanım ve Di-
dar Hanım isimlerinde sekiz çocuğu olmuştur. 

ları kendisinden sonra irşad faaliyetlerini 

sürdürerek birçok mürid ve halife yetiş-

tirmişlerdir. Osman Vehbi Efendi’nin19 

(ö. 1277/1860) soyundan İstanbul’da 

“Çerkeşîzâdeler” adı verilen bir ulemâ ai-

lesi meydana gelmiştir. Babasının vefa-

tından sonra Ankara’ya yerleşen ve şeh-

rin tanınmış âlimlerinden biri olan Os-

man Vehbi Efendi’yi Sultan II. Mahmud 

İstanbul’a davet etmiş ve kendisine İstan-

bul ruûsu vermiştir. Çeşitli eserleri olan 

Osman Efendi’nin II. Mahmud için kaleme 

aldığı “el-Hısnü’l-hasîn” ve “Tasrîfâtü’l-

Fârisiyye” adlı iki kitabı basılmıştır (Aza-

mat, 1993:272-275; Öztürk, 2005:13, 88).

Tahsil Hayatı 

Mehmed Tevfik Efendi, ilim yolculuğu-

na ilk hocası olan babası Osman Efendi’nin 

yanında başlamış, akabinde Ankara 

ulemâsından Ahaveyn Ahmed Efendi’den 

Sarf, Nahiv, Fıkıh ve Hadis gibi temel İsla-

mi ilimleri tahsil etmiştir. 1843/1844 yılın-

19 Osman Vehbi Efendi’nin diğer oğlu Mehmet Refi 
Efendi ise Halil Hâlid Bey’in babasıdır. Halil Hâlid 
Bey, Osmanlı Devleti’nin son döneminde yetişmiş ve 
Cumhuriyetin ilk yıllarına ulaşmış aydınlarımızdan-
dır. Fakat bugün ülkemizde pek fazla tanınmamak-
tadır. Hâlbuki o yaşadığı dönemin önemli siyaset ve 
bilim adamlarından birisidir. Uzun yıllar Batı Avru-
pa ülkelerinde bulunması sebebiyle Avrupa siyase-
tini yakından tanımaktadır. Gayretleri sonucunda 
Cambridge Üniversitesi kadrosuna girmeyi başarmış 
hatta 1906 yılında Cezayir’de toplanan şarkiyatçılar 
kongresinde Üniversiteyi temsil etmiştir. Halil Hâlid 
Bey, 1869 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Halil 
Hâlid Bey’in babası Çerkeşşeyhizâde Osman Vehbi 
Efendi’nin oğlu Ahmed Refi Efendi, annesi ise Refika 
Sıdıka Hanım’dır. 
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da Ankara Beypazarı’na, 1846’da İstanbul’a 

giderek Çankırılı Ahmed Efendi ve Vidinli 

Mustafa Efendi’nin ders halkalarına devam 

etmiş ve bu hoca efendilerden icazetnâme 

almıştır. 

Zamanla sarf, nahiv, akâid, mantık, fı-

kıh gibi İslamî ilimlerde pek çok eser kale-

me almış olan Mehmed Tevfik Efendi iyi 

derecede Türkçe ve Arapça bilmektedir.

Hizmetleri

Babasının 1836’yılı sûr-ı hümayûnunda 

dönemin padişahı Sultan II. Mahmud tara-

fından İstanbul’a davet edilmesiyle Çerkeş 

Şeyhizâde Mehmed Tevfik Efendi’nin de İs-

tanbul’daki hizmet hayatı başlamış olur. 

Mehmed Tevfik Efendi, İstanbul’da ilk 

olarak Şubat 1855’te Beşiktaş nâibliği, sıra-

sıyla Haziran 1857’de Haleb mevleviyeti, 

1858’de Kayseri ve Çankırı nâibliği, 1860’da 

Bursa nâibliği, 1861’de Safranbolu nâibliği, 

1865’te Balıkesir nâibliği, 1866’da Mısır 

mevleviyeti, 1868’de Kastamonu Müfettişi 

Hükkâmlığı ve 3 Nisan 1870’de Medine-i 

münevvere mevleviyetinde bulunmuştur. 

Bu hizmetleri yürüttüğü sürede kendisine 

üçüncü rütbeden mecidi nişânı verilmiştir. 

Görev süresi dolduktan sonra doğum 

yeri olan Ankara’ya dönmüş ve yaklaşık 11 

sene burada ikamet etmiştir. Bu süre zarfın-

da “Harbiye” ve “Musabin İfa-yı Kavâim” 

komisyonları riyâsetinde bulunmuştur. Ko-

misyonda üstün başarı ile yaptığı hizmetler 

neticesinde dördüncü ve üçüncü rütbeler-

den Osmanlı nişânı ile taltif edilmiştir.

Mehmed Tevfik Efendi, memuriyet ha-

yatı esnasında bilgi birikimini yeni nesil-

lere aktarmayı da ihmal etmemiştir. İdâri 

görevlerinin yanında talebe yetiştirmeye 

devam etmiş ve 24 talebeye icâzetnâme ver-

miştir. 

Mehmed Tevfik Efendi, 1877’de Os-

manlı Meclis-i Mebusanı’na katılmıştır. Ad-

liye teşkilatında Mahkeme-i Bidâyet-i Cezâ 

Riyâsetinde bulunmuş ve akabinde 1881’de 

İstanbul’a gelmiştir. 25 Temmuz 1882’de 

İstanbul pâyesi ve ikinci rütbeden mecidi 

nişânı ile taltif edilmiştir. 17 Ocak 1883’de 

mahkeme-i teftiş-i evkâf müsteşarı olmuş-

tur.

İlmi pâyesi her geçen yükselen Meh-

med Tevfik Efendi, 5 Ağustos 1883’de İs-

tanbul kadısı olmuştur. Yaklaşık iki yıl 

sonra 23 Şubat 1885’te Bağdat ıslahatı hak-

kında Bâb-ı Âli’de Şûrayı devlet reisi Akif 

Paşa’nın başkanlığındaki komisyonda aza 

olarak görev yapmıştır. 1885’te Çeşme ka-

zasındaki bir arazi meselesi sebebiyle kuru-

lan komisyona başkan olarak görevlendiril-

miştir.
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Mehmed Tevfik Efendi, 7 Nisan 1886 

tarihinde Meclis-i Tedkikât-ı Şer‘iyye aza-

sı, Rumeli kazaskeri muâvini ve Meclis-i 

Meşâyih20 nâzırı olmuştur. Meclis-i 

Meşâyih nâzırlığı görevini fahri olarak yü-

rütmüştür. Kendisine 28 Şubat 1889’da 

Anadolu kazaskerliği pâyesi ve birinci rüt-

beden mecidi nişânı verilmiştir. 15 Nisan 

1889’da Tedkik-i Müellefât Encümeni21 

riyâseti görevini fahri olarak yürütmüş 

ve 26 Aralık 1889’da Rumeli kazaskerli-

ği pâyesini almıştır (Aydın, 2003: 247-248; 

Akakuş, 2007: 545-546). 

20 Meclis-i Meşâyih, Tekkeleri denetlemek ve idarî 
işlerine bakmak üzere 1866 yılında şeyhülislâmlığa 
bağlı olarak kurulan bir müessesedir. Tekke vakıf-
larına ait vakfiyelerin Meclis-i Meşâyih defterlerine 
kaydedilmesi, bunların korunması, kontrol ve dene-
timi meclisin görevlerindendi. Meclis-i Meşâyih me-
şihat tevcihlerinde öncelikle vakfiyelerin şartlarını 
dikkate alıyor ve tevcih muamelelerini bu vakfiye-
lere göre yapıyordu. Evlâdiyet dışındaki atamalar-
da icâzetnâme almış olan halifelerin icâzetnâmesi 
kontrol edilerek yapılıyor ve bu icâzetnâmeler 
Meclis-i Meşâyih tarafından kaydediliyordu. Meclis-i 
Meşâyih şeyhülislâmlığı kaldırılmasına kadar faali-
yetlerini Bâb-ı Meşîhat’ta sürdürmüştür. 

21 Meclis-i Tetkik-i Mesâhif-i Şerîfe’ye 1911’de üye 
sayısı arttırılarak dinî nitelikli bütün kitapları ince-
leme görevi verilmiş, adı da Tetkik-i Mesâhif-i Şerîfe 
ve Müellefât-ı Şer‘iyye Meclisi olarak değiştirilmiştir.

Başta İstanbul, Ankara, Kayseri ve Çan-

kırı olmak üzere Osmanlı coğrafyasının bir-

çok yerinde görev yapan Çerkeş Şeyhizâde 

Mehmed Tevfik Efendi, ilim dünyasına pek 

kıymetli eserler kazandırmıştır.
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5- Çankırı Seyyidleri

Çankırı’da ikamet edip, Nakîbü’l-Eşrâf’ın Huzurunda Seyyidliğini İspatlayanların 

Listesidir:22

Sıra 
No

Bölge Nakîbü’l-eşraf 
Defteri / Sayfa No

SEYYİDLERİN İSİMLERİ

1 Çankırı 68/8b Seyyid Kenan b. Seyyid Durak b. Seyyid Velî el-Kengırıvî 
[Çankırı]. 
Şuhûd: Mustafa b. İshak ve Mustafa b. Yûsuf ve Emre b. Yûsuf. 
[H. 942-980/M. 1535-1573].

2 Çankırı 68/9a Seyyid Hasan b. Seyyid Mehmed el-Kengırıvî [Çankırı] 
Şuhûd: Mustafa b. İshak ve Mustafa b. Yûsuf.
[H. 942-980/M. 1535-1573].

3 Çankırı 68/14b Seyyid Mahmud ve Seyyid Ahmed binâ [ebnâ-i] Seyyid Yûsuf 
el-Kengırıvî [Çankırı]. 
Şuhûd: Kemal b. Şâdî, İbrahim b. İsmâil ve Pîrî b. Hamza ve Ali 
b. Muhammed.
[H. 942-980/M. 1535-1573].

4 Çankırı 69/5a Seyyid Hasan b. Seyyid Mehmed min kasaba-i Kengırî [Çankırı]. 
[H. 942-980/M. 1535-1573]

5 Çankırı 69/8b Seyyid Kenan b. Seyyid Durak b. Seyyid Velî an kasaba-i Kengırı 
[Çankırı]. Tüvüffiye
[H. 942-980/M. 1535-1573].

6 Çankırı 69/9b Seyyid Mahmud b. Seyyid Yusuf, birâdereş Seyyid Ahmed el-
Kengırî [Çankırı].
[H. 942-980/M. 1535-1573]

7 Çankırı 71/5a Seyyid İbrahim b. Seyyid Hasan b. Seyyid Mehmed b. Seyyid 
Ahmed b. Seyyid Ali el-Kengırıvî [Çankırı].
[H. 984-992/M. 1576-1585].

8 Çankırı 71/26a Seyyid Zeynel b. Seyyid Hüseyin b. Seyyid Kenan b. Seyyid 
Durak b. Seyyid Velî el-Kengırıvî [Çankırı].
[H. 984-992/M. 1576-1585].

9 Çankırı 71/68b Seyyid Velî b. Seyyid Kenan b. Seyyid Durak b. Seyyid Velî el-
Kengırıvî [Çankırı].
[H. 984-992/M. 1576-1585].

10 Çankırı 99/4b Seyyid Hasan b. Seyyid Mehmed el-Kangırî [Çankırı]. 

11 Çankırı 99/7b Seyyid Kenan b. Seyyid Durak b. Seyyid Veli el-Kangırıvî 
[Çankırı].

12 Çankırı 99/8a Seyyid Mahmud ve Seyyid Ahmed ebnâ-i Seyyid Yusuf el-
Kangırıvî [Çankırı].

22 Çankırı Seyyidlerini gösterir tablo, Meşîhat Arşivi’ndeki Nakîbü’l-eşrâf Defterlerinin tamamı taranmak su-
retiyle hazırlanmıştır. Defterin künye, sayfa ve varak numaraları çizelgede gösterilmiştir.
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13 Çankırı 99/30a Seyyid Ebûbekir b. Seyyid Veli b. Seyyid Kenan b. Seyyid Durak 
b. Seyyid Veli min Kangiri ve mebnâhu vücûd-ı ebîhi fî defter-i 
Malûlzâde [Çankırı].
Fî Cemâziyelâhire sene 1002/[Şubat-Mart 1594].

14 Çankırı 99/35a Seyyid Sevindik b. Seyyid Mehmed b. Seyyid Ahmed b. Seyyid 
Mahmud min Çerkeş es-sâkin bi Bursa ve mebnâhu vucud-ı 
siyâdet-i ceddihi fî defter-i Malûlzâde [Çerkeş-Çankırı].
Fî Cemaziyelâhir sene 1005/[Ocak-Şubat 1597].

15 Çankırı 99/120a Es-Seyyid Mustafa b. li’ş-Şerife Fahri bt. es-Seyyid Zülfi bt. es-
Seyyid Sevindik b. es-Seyyid Mehmed b. es-Seyyid Ahmed b. es-
Seyyid Mahmud an-Çerkeş ve mebnâhû hüccetü cedd-i ümmihî 
min Yahya Efendi.
Fî Cemâziyelâhire sene 1058/[Haziran-Temmuz 1648].

16 Milan 
(Günümüzde 
olmayan bu ilçe 
1530 tarihinde 
Çankırı’ya bağlı 
bir kaza/nahiye 
idi)

99/119b Es-Seyyid Abdülkadir b. es-Seyyid Yusuf b. eş-Şerif Seydiyâr 
b. eş-Şerife Şirin bt. es-Seyyid Mustafa b. es-Seyyid Pîr Ahmed 
b. es-Seyyid Ali b. es-Seyyid Şâh Abdal el-Milan ve mebnâhû 
hüccetü ibn-i amm-i ebîhî es-Seyyid Mustafa b. es-Seyyid Abdi 
b. eş-Şerife Şirin min Şerif Efendi.
Fî Rebîülâhir sene 1058/[Nisan-Mayıs 1648].

17 Koçhisar (Ilgaz 
ilçesi)

99/82a Es-Seyyid Ahmed -an kazâ-i Sandıklı- b. li’s-Seyyide Rûh bt. 
es-Seyyid Yusuf b. es-Seyyid Mehmed b. es-Seyyid Yusuf b. 
es-Seyyid Ali el-Koçhisarî ve mebnâhû sübûtu siyâdet-i ceddihî 
es-Seyyid Yusuf fî defter-i Mirzâ Mahdûm. 
Fî Cemâziyelevvel sene [10]41/[Kasım-Aralık 1631].

18 Koçhisar (Ilgaz 
ilçesi)

99/82b Es-Seyyid Ahmed -es-sâkin bi-Kostantıniyye ba‘de mâ tevellüd 
bi-Karamürsel- b. li’s-Seyyide İlim bt. es-Seyyid Yusuf b. es-
Seyyid Mehmed b. es-Seyyid Yusuf b. es-Seyyid Ali el-Koçhisarî 
ve mebnâhû sübûtu siyâdet-i ceddihî fî defter-i Mirzâ Mahdûm.
Fî Zilhicce sene [10]41/[Haziran-Temmuz 1632].

19 Çardaklı 99/56a Seyyid Abdülkadir b. Seyyid Musa b. Seyyide Zahde bt. Seyyid 
Bahşi b. Seyyid İshak b. Seyyid Hisarlı b. Seyyid Cüneyd min 
Çardaklı mebnahu hüccetü ibn-i hâli ebîhi Seyyid Pîr Nazar min 
Mahmud Efendi. 
Fî Safer sene 1020/[Nisan-Mayıs 1611].

20 Çardaklı 99/65a Es-Seyyid Timur b. eş-Şerife Ayşe bt. es-Seyyid Abdüssamed b. 
es-Seyyid Ali b. es-Seyyid Abdülehad min tâife-i Topuzlu min 
Çardaklı ve mebnâhû hüccetü hâlihî es-Seyyid Abdülehad b. es-
Seyyid Abdüssamed el-mezbûr min Yahya Efendi.
Fî Rebîülevvel sene [10]34/[Aralık-Ocak 1624-1625].

21 Çardaklı 99/87a Es-Seyyid Hızır -es-sâkin bi-Çardaklı- b. li’ş-Şerife Sedef bt. 
eş-Şerife Şehbeşe bt. es-Seyyide Zahide bt. es-Seyyid Bahşi b. 
es-Seyyid İshak b. es-Seyyid Hisarlı b. es-Seyyid Cüneyd ve 
mebnâhû sübûtu şerâfet-i hâlihî es-Seyyid Mustafa b. eş-Şerife 
Şehbeşe fî defter-i Gubârî Efendi.
Fî Zilkâde sene [10]40/[Haziran 1631].
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22 Çardaklı 99/95b Es-Seyyid Kurd b. li’s-Seyyid Veli b. es-Seyyid Yunus b. es-
Seyyide Kürekli bt. es-Seyyid Bâyezid an Çardaklı ve mebnâhû 
sübûtu siyâdet-i şefîk-i ceddihî ebîhî es-Seyyid Musa b. es-
Seyyid Bâyezid fî defter-i Muhterem Efendi.
Fî Şaban sene [10]39/[Mart-Nisan 1630].

23 Çardaklı 99/118a Es-Seyyid Musa b. li’s-Seyyid Mirzâ b. eş-Şerife Cennet bt. eş-
Şerife Behzâde bt. es-Seyyid Yunus b. es-Seyyide Görgülü bt. 
es-Seyyid Bâyezid an Çardaklı ve mebnâhû hüccetü ibn-i hâl-i 
ceddetihî es-Seyyid Kurd b. es-Seyyid Veli b. es-Seyyid Yunus 
min Allâme Efendi. 
Fî Rebîülevvel sene 1058/[Mart-Nisan 1648].

24 Tosya 
(Günümüzde 
Kastamonu’ya 
bağlı)

68/19a Seyyid Ahmed b. Seyyid Sefer b. Seyyid Ahmed et-Tosyevî 
[Tosya].
Şuhûd: Ali Çelebî b. Efendi Çelebî, Fethi Çelebî b. Abdullah, 
İskender b. Abdullah.
[H. 942-980/M. 1535-1573].

25 Tosya 68/19b Seyyid Mustafa b. Seyyid Yusuf b. Seyyid Ahmed et-Tosyevî 
[Tosya].
Şuhûd: Molla Mustafa b. Bâlî, İskender b. Nebî.
[H. 942-980/M. 1535-1573].

26 Tosya 68/19b Seyyid Atâullah b. Seyyid Ahmed b. Seyyid Mahmud et-Tosyevî 
ve birâdereş Seyyid Mustafa b. Seyyid Ahmed et-Tosyevî 
[Tosya].
Şuhûd: Kâsım b. Bahşâyiş el-bevvâb ve Mahmud b. Abdullah.
[H. 942-980/M. 1535-1573].

27 Tosya 69/4a Seyyid Ahmed b. Seyyid Sefer b. Seyyid Ahmed et-Tosyevî 
[Tosya].
[H. 942-980/M. 1535-1573].

28 Tosya 69/7b Seyyid Atâullah b. Seyyid Ahmed b. Seyyid Mahmud et-Tosyevî 
[Tosya].
[H. 942-980/M. 1535-1573].

29 Tosya 69/9b Seyyid Mustafa b. Seyyid Yûsuf b. Seyyid Ahmed et-Tosyevî 
[Tosya].
Görülmüştür.
[H. 942-980/M. 1535-1573].

30 Tosya 69/9b Seyyid Mustafa b. Seyyid Ahmed b. Seyyid Mahmud et-Tosyevî 
[Tosya].
[H. 942-980/M. 1535-1573].

31 Tosya 99/6b Seyyid Atâullah b. Seyyid Ahmed b. Seyyid Mahmud et-Tosyevî 
ve biradereş Seyyid Mustafa [Tosya].
[H. 942-980/M. 1535-1573].

32 Tosya 99/8b Seyyid Mustafa b. Seyyid Yusuf b. Seyyid Ahmed et-Tosyevî 
[Tosya].
[H. 942-980/M. 1535-1573].

33 Kalecik 
(Günümüzde 
Ankara’ya 
bağlı)

68/6a Seyyid Ahmed b. Seyyid Hüseyin b. Seyyid Tanrar el-Kal‘acûkî 
[Kalecik]. 
Şuhûd: Hacı Ca‘fer b. Ali ve Hacı Mehmed b. Aydın.
[H. 942-980/M. 1535-1573].
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34 Kalecik 68/6b Şerîf Mahmud b. Şerîfe Fâtıma bt. Seyyid İbrahim el-Kal‘acûkî 
[Kalecik]. 
Şuhûd: Mustafa b. Mahmud ve Mûsa b. Yûsuf.
[H. 942-980/M. 1535-1573].

35 Kalecik 68/13b Seyyid Ahmed b. Seyyid Sevindik b. Seyyid Mustafa b. Seyyid 
Hacı b. Seyyid Hattâb el-Kal‘acûkî [Kalecik]. 
Şuhûd: Seyyid İbrahim b. Seyyid Ali ve Şerîf Muhammed b. 
Yusuf. 
[H. 942-980/M. 1535-1573].

36 Kalecik 68/13b Şerîf Nebî b. Şerîfe Firdevs bt. Seyyid Mustafa el-Kal‘acûkî 
[Kalecik].
Şuhûd: Seyyid İbrahim b. Seyyid Ali ve Şerîf Muhammed b. 
Yûsuf.
[H. 942-980/M. 1535-1573].

37 Kalecik 69/3b Seyyid Ahmed b. Seyyid Hüseyin b. Seyyid Dündar min 
kasaba-i Kal‘acık [Kalecik].
[H. 942-980/M. 1535-1573].

38 Kalecik 69/3b Seyyid Ahmed b. Seyyid Sevindik ve Seyyid Mustafa b. Seyyid 
Hacı b. Seyyid Hattâb min kasaba-i Kal‘acık.
[H. 942-980/M. 1535-1573].

39 Kalecik 69/14b Şerîf Mahmud b. Şerîfe Fâtıma bt. Seyyid İbrahim min kasaba-i 
Kal‘acık [Kalecik].
[H. 942-980/M. 1535-1573].

40 Kalecik 69/15b Şerîf Nebî b. Şerîfe Firdevs bt. Seyyid Mustafa min kasaba-i 
Kal‘acık [Kalecik].
[H. 942-980/M. 1535-1573].

41 Kalecik 99/2b Seyyid Ahmed b. Seyyid Hüseyin b. Seyyid Dırâz el-Kalecûki 
[Kalecik].
[H. 942-980/M. 1535-1573].

42 Kalecik 99/3a Seyyid Ahmed b. Seyyid Sevindik b. Seyyid Mustafa b. Seyyid 
Hacı b. Seyyid Hattab el-Kalecikî [Kalecik].
[H. 942-980/M. 1535-1573].

43 Kalecik 99/7b Seyyid Mehmed b. Şerife Fatıma el-Kalecukî [Kalecik-Ankara].
[H. 942-980/M. 1535-1573].

44 Kalecik 99/9b Seyyid Nebi b. Şerife Firdevs bt. Seyyid Mustafa el-Kalecukî 
[Kalecik-Ankara].
[H. 942-980/M. 1535-1573].
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Hz. Peygamber’in soyundan geldiği-

ni şahitler huzurunda ispatlayan kişilere 

Nakîbü’l-Eşrâf tarafından o nesebe men-

subiyetini gösteren siyâdet hücceti düzen-

leniyordu. Aile üyelerinin ellerinde daha 

önceki Nakîbü’l-eşrâflar’ın verdiği seyyid-

lik hücceti var ise bu durum, ailenin de sey-

yidliğine delildi.

Tabloyu değerlendirdiğimizde; 

Çankırı’da 1536 yılından 1737 yılına ka-

darki 201 yıllık süreçte toplam 44 ailenin 

Nakîbü’l-Eşrâf’ın huzurunda seyyidliğini 

ispatlayarak siyâdet hücceti aldığı görül-

mektedir.

6- Çankırı Seyyidlerinin Hukukî 

ve İctimaî Hayatta Etkinliği

Şeriyye Sicilleri, seyyidlerin dini, huku-

ki ve ictimâi sahada yaşam tarzları, sosyal 

problemleri gibi her tür davalarını inceleme 

noktasında birinci el kaynak niteliğindedir. 

Şeriyye Sicillerini incelediğimizde Çan-

kırı seyyidlerinin, Nakîbü’l-eşrâf Kayma-

kamlığı görevinin yanı sıra kadı, nâib, müf-

tü, müderris, tekkenişîn, zaviyedar ve vakıf 

mütevellisi23 gibi pek çok göreve getirildik-

leri görülmektedir.

Çankırı Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamla-

rı ve Çankırı Seyyidleri pek çok davada 

şahitlik yapmış ve halkın şer‘î, ictimaî ve 

siyasî meselelerinin çözümünde söz sahibi 

olmuşlardır. Örnek verecek olursak Çan-

kırı Nakîbü’l-eşrâf Kaymakamı Seyyid İs-

23 Çankırı Şeriyye Sicilleri, nr. 20, s. 182; nr. 20, s. 127; 
nr. 20, s. 42

mail Efendi, Çankırı Hoca Elvan Mahalle-

sinde vefat eden Demirci Karaca Mehmed 

Beşe’nin verâset davasında şahitlik yapmış-

tır. Ayrıca “Şuhûdü’l-hâl”de başka seyyid-

lerin isimleri de bulunmaktadır.24 

Çankırı seyyidleri ve Nakîbü’l-eşrâf 

Kaymakamlarıyla ilgili davaları Çankırı 

Şeriyye Sicillerinde bulmak mümkündür. 

Örneğin Çankırı Nakîbü’l-eşrâf Kaymaka-

mı Seyyid Hacı Mehmed Sıddîk Efendi’nin 

mezraa davası karara bağlanmış,25 

Çankırı’da Kalebend cezasına çarptırılmış 

Seyyid Mehmed Emin ve kardeşi Seyyid 

Osman’ın, Çankırı Seyyidlerinden Seyyid 

İsmail Ağa b. İbrahim ve Seyyid İbrahim b. 

İbrahim’in kefaletleriyle serbest bırakılmış-

tır.26

Seyyidlerin bölgede iyiliğe öncülük 

ettiği görülmektedir. Çankırı seyyidlerin-

den Seyyid Ahmed, Mekke-i Mükerreme 

ve Medine-i Münevvere fukarası için vakıf 

tesis etmiştir.27 Çankırı Karaağaç köyünde 

sakin Seyyid Hasan, mescid inşa ettirmiş 

ve karye ahalisi de caminin minber ve diğer 

gerekli levazımatını almışlardır.28 Çankırı 

Saray köyünden Seyyid Mehmed’de Cami-i 

şerif, Dâru’l-musallâ ve kervansaray yaptır-

mış ve malını müslümanların ibadet etmesi 

ve yolcuların konaklamaları için sarf etmiş-

tir.29

24 Çankırı Şeriyye Sicilleri, nr. 22, s. 95

25 Çankırı Şeriyye Sicilleri nr. 23, s. 55

26 Çankırı Şeriyye Sicilleri nr. 20, s. 145

27 Çankırı Şeriyye Sicilleri nr. 36, s. 68

28 Çankırı Şeriyye Sicilleri nr. 36, s. 60

29 Çankırı Şeriyye Sicilleri nr. 28, s. 9
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7- Çankırı’da 1694-1695 yıllarında Siyâdet Teftişinde Seyyidliğini 

İspatlayanlar:30

Sıra 
No

Nakîbü’l-eşraf 
Defter ve 
Varak No

Seyyidin İsmi Siyadet Hüccetini 
düzenleyen 
Nakîbü’l-eşraf7

1 92/160b Hüccet-i bi-imzâ-i merhûm Gubari Efendi 
Min kaza-i Tuht Obakçık [Ovacık].
Der-dest-i es-Seyyid İbrahim b. es-Seyyid Ahmed ah-i sâhibi’l-
hücceti es-Seyyid Hamza b. es-Seyyid Pîri b. es-Seyyid Mehmed 
b. es-Seyyid Durak b. es-Seyyid Veli min kaza-i Tuht [Tuht/
Çankırı].
Fî evâhir-i Zilhicce sene 1026/[28 Aralık 1617].

Gubari Efendi 
(Atâyî, 1989:582; 
Süreyya Bey, 
1308-1311: III/508; 
Rıfat Efendi, 
1283:17).

2 92/160b Mezbûr İbrahim’in oğlu Seyyid Mehmed ve kızları Şerife Ayine 
ve Şerife Meryem ve Şerife Ayşe ve er karındaşı Seyyid Eyüb ve 
Eyüb’ün oğlu Seyyid Hasan’dır. [Tuht/Çankırı].

3 92/160b Hüccet-i bi-imzâ-i el-Fakîr
Min kasaba-i Kalecik min mahalle-i Ahi Kemal
Bi-ism-i es-Seyyid el-Hâc Osman b. es-Seyyid Ali b. eş-Şerife 
Asiye bt. es-Seyyid Budak b. es-Seyyid Mehmed b. eş-Şerife Nesli 
Hatun bt. es-Seyyid Ali Paşa. [Kalecik/Çankırı].
Min 24 Şevvâl sene [1]108/[16 Mayıs 1697].

Hoca-zâde Seyyid 
Osman Efendi

4 92/160b Mezbûr Seyyid Osman’ın oğulları Seyyid Osman ve Seyyid 
Mehmed ve kızları Şerife Fatıma ve Ayşe ve Hatice ve er 
karındaşları Mehmed ve Mustafa ve kız karındaşı Şerife Asiye ve 
mezbûrenin oğlu Ahmed.
[Kalecik/Çankırı].

5 92/160b Tezkire-i siyâdet bi-imzâi’l-fakîr. 
Min kaza-i Kalecik min mahalle-i Taşrakale
Bi-ism-i es-Seyyid eş-Şeyh Ali b. es-Seyyid eş-Şeyh Abidin Efendi 
b. eş-Şeyh Pir Mehmed Efendi b. es-Seyyid Elvan. [Kalecik/
Çankırı].
Evâsıt-ı Safer sene 1110/[23 Ağustos 1698].

Hoca-zâde Seyyid 
Osman Efendi

6 92/160b Mezbûrun oğulları es-Seyyid Abdülhalim ve Abdüllatif ve kızları 
Şerife ve Zahide ve Fatıma ve er karındaşı es-Seyyid Osman 
ve merhûm karındaşı Seyyid Ahmed’in oğulları Mustafa ve 
Abdurrahman ve kızı Şerife Kerime ve diğer merhûm karındaşı 
Seyyid İskender’in oğlu Abidin ve kız karındaşı Şerife Emine

30 Meşihat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel nr. 92, özel nr. 25, vr. 160b. Bu defter, Hoca-zâde Seyyid 
Osman Efendi’nin (ö. 1112/1700), 1106/1694–95 tarihli teftiş defteridir. 

Nakîbü’l-Eşrâf Hoca-zâde Seyyid Os-

man Efendi (ö. 1112/1700) zamanında 

1694-1695 yıllarında Çankırı’da siyâdet tef-

tişi esnasında Seyyidliğini siyâdet hücce-

ti ile ispatlayanların listesidir. Üsteki tab-

loda da görüldüğü üzere dört aile önceki 

Nakîbü’l-Eşrâflardan aldıkları siyâdet hüc-

cetleri ile seyyidliklerini ispatlamışlardır. 

Çankırı teftiş defterlerinde hiçbir mütesey-

yid kaydına rastlanmamış olması seyyidlik 

gibi yüce bir müessesenin Çankırı’da istis-

mar edilmediğini göstermektedir.
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8- Çankırı’daki Seyyidlerin 

Siyâdet Hüccetleri

Nakîbü’l-eşrâf Seyyid Mehmed 

b. Seyyid Mehmed el-Hasenî’nin 

Şerif Mustafa b. Şerife Fahri için 1 

Safer 1058/26 Şubat 1648 tarihinde 

düzenlediği Siyâdet Hücceti:31 

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

li-sene semâne ve hamsîn ve elf [1 Safer 

1058/26 Şubat 1648].

Elhamdülillâhi’l-alîmüllezî enbe-

te şecerete’s-siyâdeti min arzı’s-saâdeti 

bi’n-nezrâti ve’l-behâi muhzıraten min 

eseri feyezâni’l-mâi, el-Hakîm ellezî es-

bete bihî neseben ve sıhran fesâret ke-

şeceratin tayyibetin asluhâ sâbitün ve 

fer‘uhâ fi’s-semâi [İbrahim, 14/24]. Ve’s-

salâtü’l-evfâ ve’s-selâmü’l-ezkā alâ men 

kâle fî hakkı veled-i Fâtımeti’z-zehra kül-

lü benî ünsâ asabetühüm ebûhum illâ ve-

lede Fâtıma fe innî ene ebûhum ve ene 

asabetuhum ve bihi iftihârü’s-sâdât ve 

izzü’ş-şürefâ ve alâ âlihi’l-müteveccîne 

bi-tîcâni illa’l-meveddete fi’l-kurbâ ve alâ 

ashâbihillezîne hüm hüdâtü ehli’d-dîn 

ilâ tarîki’l-hüdâ ve ba‘de fe’s-sebebü’d-

dâî ilâ tahrîri hâzihi’n-nemîkati’l-enîka 

ve’l-vesîkati’l-vesîka hüve innehü kad 

tebeyyene ve zahara ve te‘ayyene ve  

31 Meşîhat Arşivi, Nakîbü’l-eşrâf Defterleri (ND), Ge-
nel nr. 82, özel nr. 15, vr. 5b-6a.

behera32 bi-ihbâr-i Mevlânâ Muslihid-
din Efendi b. Kasım el-Kâdı ve Fahrü’l-
müderrisîn Mevlânâ Ali Efendi b. Mahmud 
Halife ve Mevlânâ eş-Şerif Mustafa Efen-
di b. el-Hac Muhammed el-Müderris ve 
es-Seyyid Bahaüddin Çelebi b. es-Seyyid 
Mustafa ve Hızır Halife b. Şaban el-Hatîb 
ve Hacı Musa b. Şükrullah ve Şaban Ça-
vuş b. İbrahim ve eş-Şerif Osman b. Mus-
tafa ve es-Seyyid Ahmed b. es-Seyyid Se-
vindik ve Hasan Beşe b. Mustafa er-Râcil 
bi-enne hâmilu hâze’l-kitâb eş-Şerif Mus-
tafa ibnun sadriyyun li’ş-Şerife Fahri bt. 
es-Seyyide Zülfü bt. es-Seyyid Sevindik b. 
es-Seyyid Mehmed b. es-Seyyid Ahmed b. 
es-Seyyid Mahmud min kazâ-i Çerkeş ve 
innehû mine’n-nesebi’t-tâhir ve şerâfetuhû 
fî diyârihî beyyinun ve zâhirun lâ ray-
be fîhâ ve zâlike ba‘de en ebraze hücce-
ten dâlleten alâ siyâdet-i cedd-i ümmihî 
ve hüve es-Seyyid Sevindik el-merkûm 
muanveneten bi-unvâni’l-Müvellâ el-
merhûm el-mağfûr es-Seyyid Yahya Efen-
di en-Nakîbi sâbıkā muvarrahaten bi-târîhi 
evâhir-i şehr-i Cumâdelâhire min şuhûr-i 
sene hamse ve elf fe‘inde zâlik ezine lehû 
el-muvakka‘ a‘lâhu el-mütevakki‘ rızâe 
mevlâhu [li-vaz‘i’l-alâmeti alâ ra’sihî 
kesâiri’l-eşrâf iznen mer‘iyyen fe yenbeği 

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

32 Siyâdet hüccetinin buraya kadar olan kısmı 6 
Muharrem 1330 yılında düzenlenmiş olan siyâdet 
hüccetleriyle paralellik arz etmektedir. Karahisâr-ı 
sâhib Sancağı’na tâbi‘ Şuhûd Kasabası’nda Şeyh 
Şuhûdîzâde es-Seyyid el-Hâc Ebûbekir Efendi’nin 
şecere ve silsilenâmesi sûretinin baş ve son kısımla-
rında aynı terkip ve kalıp ifadeler kullanılmıştır. Bkz. 
MŞH., ND., defter nr. 103, s. 6.
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Şuhûdü’l-hâl: 

[Min Cevâvişi’l-Fâtımiyyîn bi-meclisi’n-nikâbe li’l-ıtrati’t-tâhireti’l-fâhire

Seyyid Hasan b. es-Seyyid Cafer

Es-Seyyid Halil b. es-Seyyid Tahir

Şerif Ahmed b. Hasan

Şerif Hasan b. Ali

Seyyid Enbiya b. Seyyid İbrahim

Şerif Mahmud b. Hasan]

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

hüve’l-ra’yü’l-cârî beyne’l-evâil ve’l-evâhir] 

cerâ zâlik ve hurrire fî gurret-i şehr-i 

Cumâdelâhire li-sene semâne ve hamsîn 

ba’de’l-elf. [1 Cemâziyelevvel 1058/ 23 Ha-

ziran 1648].

Siyâdet Hüccetinin Tercümesi 

Hamd; her şeyi bilen, saadet diyarın-
dan seyyidlik ağacını, hikmet dolu sudan 
parlak ve zarif bir şekilde bitiren, bu ağaç 
ile de nesep ve akrabalık bağlarını sabit 
kılan Allah’a mahsustur. Bu ağacın kökle-
ri yerin derinliklerinde dalları ise göklere 
kadar uzanmıştır. Seyyidlerin iftihârı, şe-
riflerin onuru olan Hz. Peygamber (s.a.v.) 
Hz. Fatıma’nın çocukları hakkında “Her 
kadının çocuklarının asabeleri babalarıdır. 
Fatıma’nın çocukları hariç, onların baba-
ları da asabeleri de benim” buyurmuştur. 
En güzel salât ve en temiz selâmlar, Hz. 
Peygamber’in, seyyidlik tâcı ile taçlan-
mış olan âlinin, din ehline hidâyet yolu-
nu gösteren sahabelerinin üzerine olsun. 
“Mevlânâ Muslihiddin Efendi b. Kasım 
el-Kâdı ve Fahrü’l-müderrisîn Mevlânâ 
Ali Efendi b. Mahmud Halife, Mevlânâ eş-
Şerif Mustafa Efendi b. Hacı Muhammed 
el-Müderris, es-Seyyid Bahaüddin Çelebi 
b. es-Seyyid Mustafa, Hızır Halife b. Şaban 
el-Hatîb, Hacı Musa b. Şükrullah, Şaban 

Çavuş b. İbrahim, eş-Şerif Osman b. Musta-
fa, es-Seyyid Ahmed b. es-Seyyid Sevindik 
ve Hasan Beşe b. Mustafa er-Râcil”, Çer-
keş Kazasından Seyyid Mahmud’un oğlu 
Seyyid Ahmed’in oğlu Seyyid Mehmed’in 
oğlu Seyyid Sevindik’in kızı Seyyide 
Zülfü’nün kızı Şerife Fahri’nin oğlu Şerif 
Mustafa’nın şerâfetine şahitlik etmişlerdir. 
Onun şerâfetinde hiçbir şüphe yoktur ve 
temiz soya mensubiyeti insanlar arasında 
bilinmektedir. O, annesinin dedesi Seyyid 
Sevindik’in Nakîbü’l-eşrâf Seyyid Yah-
ya Efendi’den aldığı 30 Cemâziyelevvel 
1005 tarihli siyadet hüccetini delil olarak 
sunmuştur. Bunun üzerine metnin üze-
rinde onayı bulunan Nakîbü’l-eşrâf efen-
di, bu kişinin diğer seyyidler gibi başına 
alâmet koymasına izin vermiştir ve bu 
izin hukuken geçerlidir. Seyyidliği ve Hz. 
Peygamber’in soyuna mensubiyeti sebe-
biyle herkes tarafından Şerif Mustafa’ya 
saygı gösterilmesi gereklidir. Bu hüccet 1 

Cemâziyelevvel 1058/ 23 Haziran 1648 tari-

hinde yazılmıştır.
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Şuhûdü’l-hâl [Davanın Görülmesine Şahitlik Edenler]:

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

Seyyid Hasan b. es-Seyyid Cafer

Es-Seyyid Halil b. es-Seyyid Tahir

Şerif Ahmed b. Hasan

Şerif Hasan b. Ali

Seyyid Enbiya b. Seyyid İbrahim

Şerif Mahmud b. Hasan]

9- Çankırı’ya Tayin Edilen 

Nakîbü’l-Eşrâf Kaymakamlarının 

Nakîbü’l-eşrâf Defterlerindeki 

ve Çankırı Şeriyye Sicillerindeki 

Atama Menşûrları

Kengırı [Çankırı] Sancağı33

Nakībü’l-eşrâf Kaymakamlığı 23 

Zilka‘de sene 1303/[23 Ağustos 1886] 

târîhinden itibaren İbrahim Harem Efendi 

uhdesine ibkāen tevcîh buyurulmuştur. 

Seyyid Mehmed Efendi’nin 

Çankırı Nakîbü’l-Eşrâf 

Kaymakamlığına Tayin Menşûru:34 

Fahrü’s-sâdâti’l-kirâm es-Seyyid Meh-

med Efendi -dâme şerefü siyâdetihî-

Ba‘de’t-tahiyyeti’l-vâfiye inhâ olunur ki 

33 MŞH., Nakîbü’l-eşrâf Defterleri, Genel nr. 103, 
Özel nr. 36, s. 232

34 Çankırı Şeriyye Sicilleri, nr. 2976, s. 35. 

Kengırı sancağı kazalarında vâki‘ 

sâdât-ı kirâm üzerlerine tarafımızdan sizi 

kaymakam nasb ve ta‘yin etmişizdir ge-

rektir ki sâdât-ı sahîhü’n-nesebe tevkîr ve 

ikrâm ve teseyyüdü zâhir ve kuzât hücce-

ti ve kaymakamlar temessükleriyle dahîl 

olup alâmet-i hadrâ isti‘mâl edenler ki 

men‘lerinde ihtimâm ve min ba‘d kendi-

niz alâmet vaz‘ına bir ferde izin vermeyip 

iddi‘a-i sıhhat-i neseb edenleri isbâtta hu-

zurumuza havâle ve ihzâr ve te’dîb ve sâir 

hukuk-ı şer‘iyye-i sâbite tahsîli iktizâ et-

tikte eyleyip sâdât-ı kirâmdan tevcih nâmı 

veya bir gayri bahâne ile bir akçelerin al-

mayıp sıyânet-i ırz ve mallarında ikdâm ve 

hidemât-ı aliyyelerinde makdûrunuz bezl 

ile mazhar-ı şefa‘at-i hazret-i Seyyidü’l-

enâm –aleyhi efdalü’t-tahiyye ve’s-selâm- 

olasız.

Hurrire fî gurre-i Muharremi’l-haram 

li-sene aşara ve mi’ete ve elf. [1 Muharrem 

1110/10 Temmuz 1698].

En-nakîbü’l-fakîr es-Seyyid Osman
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Seyyid Hüseyin Çelebi 

Efendi’nin Çankırı Nakîbü’l-Eşrâf 

Kaymakamlığına Tayin Menşûru:35 

Fahrü’s-sâdâti’l-kirâm es-Seyyid 

Hüseyin Çelebi –dâme şerefü 

siyâdetihî-

Ba‘de’t-tahiyyeti’s-sâfiye inhâ olunur ki 

Kengırı ve sancağında olan kazalarda 

vâki‘ sâdât-ı kirâm üzerlerine tarafımızdan 

sizi kaymakam nasb ve ta‘yin etmişizdir 

gerektir ki sâdât-ı sahîhü’n-nesebe tevkîr 

ve ikrâm ve teseyyüdü zâhir ve kuzât hüc-

ceti ve kaymakamlar temessükâtı ile dahîl 

olup alâmet-i hadrâ isti‘mâl edenler ki 

men‘lerinde ihtimam ve min ba‘d kendi-

niz alâmet vaz‘ına bir ferde izin vermeyip 

iddi‘a-i sıhhat-i neseb edenleri isbâtta hu-

zurumuza havâle ve ihzâr ve te’dîb ve sâir 

hukuk-ı şer‘iyye-i sâbite tahasîli iktizâ et-

tikte siz edip sâdât-ı kiramdan tevcih nâmı 

veya bir gayri bahâne ile bir akçelerin al-

mayıp sıyânet-i ırz ve mallarında ikdâm 

ve hidemât-ı aliyyelerinde makdûrunuz 

bezl ile mazhar-ı şefaat-i hazret-i Seyyidü’l-

enâm -aleyhi efdalü’t-tahiyye ve’s-selâm- 

olasız.

Hurrire fî evâhir-i Şa‘bani’l-mu‘azzam 

li-sene tis‘a ve mi’ete ve elf. [29 Şaban 

1109/12 Mart 1698]

En-nakîbü’l-fakîr es-Seyyid Osman

35 Çankırı Şeriyye Sicilleri, nr. 2976, s. 17.

Seyyid Ali Efendi’nin Çankırı 
Nakîbü’l-Eşrâf Kaymakamlığına 
Tayin Menşûru:36 

Umdetü’s-sâdâti’l-kirâm eş-Şeyh es-
Seyyid Ali Efendi –dâme şerefü siyâdetihî-

Ba‘de’t-tahiyyeti’l-vâfiye inhâ olunur ki

İşbu sene erba‘a ve erba‘in ve mi’ete ve 
elf mâh-ı Muharremü’l-haramının onun-
cu gününden Kengırı ve Tosya ve Tuht ve 
Koçhisar ve Kargı kazalarında olan sâdât-ı 
kirâm-ı zevi’l-ihtirâm üzerlerine tarafımız-
dan sizi kaymakam nasb ve ta‘yin etmişiz-
dir gerektir ki ırk-ı tâhir-i hazret-i Nebevîye 
intisâbı meşhûr ve müte‘ârif olanlara ikrâm 
ve ihtirâm edip teseyyüdü zâhir olup kuzât 
hüccetleri ve kaymakam temessükleriy-
le alâmet-i hadrâ isti‘mâl edenleri men‘ ve 
kendiniz dahi kat‘â bir ferde alâmet vaz‘ına 
izin vermeyip iddia-i sıhhat-i neseb eden-
leri tarafımıza havâle ve ihzâr ve te’dîb ve 
tahsil-i hukuk-ı sâbite ve sâir şer‘an tertîb 
eden ahkâmı icrâda takayyüd edip âhar 
zavâbıtı müdâhale ve ta‘cîz ettirmeyesiz bu 
vedî‘a-i uzmâ ve emânet-i kübrâdır kemâl-i 
istikâmet ve iffet edip sâdât-ı kirâmdan tev-
cih ve arûsiyye ve sâir bahâne ile bir harç-ı 
ma‘kûl nâmıyla bir akçe ve bir habbelerin 
almayıp sıyânet-i ırz ve mallarında sa‘y-i 
mevfûr ve hidemât-ı aliyyelerinde bezl-i 
makdûr eylemeniz ile me’cûr ve mazhar-ı 
şefa‘at-i Hazret-i Seyyidü’l-enâm -aleyhi 
efdalü’t-tahiyye- olasız ve’s-selâm 

En-nakîbü’l-fakîr es-Seyyid Mehmed

[10 Muharrem 1144/15 Temmuz 1731]

36 Çankırı Şeriyye Sicilleri, nr. 2979, s. 111.
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SONUÇ

Osmanlı Devleti’nde Yıldırım 

Bâyezid döneminde h.802/m.1400 yılın-

da “Nâzır-ı Sâdât” ismiyle tesis edilen 

Nakîbü’l-Eşrâflık Müessesesi, merkezde 

/ Dersaadet’te Nakîbü’l-Eşrâf, taşrada ise 

Nakîbü’l-Eşrâf kaymakamları vasıtasıyla 

idare edilmiştir. Vilayet, sancak ve kazalar-

daki seyyid yoğunluğuna göre kaymakam 

sayısı artırılmış ve zaman zaman teftişler 

yapılmıştır. 

Çankırı’da yapılan teftişler esnasın-

da seyyidler, Nakîbü’l-Eşrâftan aldıkları 

siyâdet hüccetlerini göstermek suretiyle 

Hz. Peygamber’in soyuna mensup olduk-

larını ispat etmişlerdir. Bunun neticesin-

de seyyidlere tanınan imtiyaz ve muafi-

yetlerden de yararlanmışlardır. Meşihat 

Arşivi’ndeki Nakîbü’l-Eşrâf defterlerinde 

yapılan araştırma sonucunda, Çankırı’da 

1536 yılından 1737 yılına kadarki 201 yıllık 

süreçte toplam 44 aile Nakîbü’l-Eşrâf’ın hu-

zurunda seyyidliğini ispatlayarak siyâdet 

hücceti almıştır. Herhangi bir müteseyyid 

kaydına rastlanılmaması, Hz. Peygamber’in 

soyunun bu bölgelerde istismar edilmediği-

ni göstermektedir. 

Çankırı Nakîbü’l-Eşrâf kaymakamları-

nın sadece soy olarak değil ilim, irfan nok-

tasında da Hz. Peygamber’in vârisleri ol-

maları Meşihat Arşivi’ndeki Sicill-i Ahval 

dosyalarındaki belgelerde açıkça görülmüş-

tür. Ayrıca Nakîbü’l-Eşrâf kaymakamları, 

bu görevlerinin yanı sıra kadılık, müftülük, 

vakıf yöneticiliği, cüzhanlık, postnişinlik ve 

şeyhlik gibi vazifeleri üstlenmeleri bulun-

dukları bölgelerde oldukça aktif oldukları-

nı göstermektedir. Çankırı, Kayseri, Bursa, 

Safranbolu Balıkesir nâibliği görevlerine 

getirilen Çerkeş Şeyhizâde Seyyid Mehmed 

Tevfik Efendi, Osmanlı Meclis-i Mebusanı-

na katılmıştır. Osmanlı coğrafyasının daha 

birçok yerinde görev yapmış olan Çerkeş 

Şeyhizâde Mehmed Tevfik Efendi, ilim 

dünyasına tasavvuf, akaid, kelam ve man-

tık alanında pek kıymetli eserler kazandır-

mıştır.

Ayrıca makalemizde Meşihat Arşivin-

deki Nakîbü’l-Eşrâf Defterleri, Sicill-i Ahval 

Defter ve Dosyaları, Kadı Defterleri, Med-

rese ve Müderrisin Defterleri, Kadı Mühür 

Tatbik Defterlerindeki kayıtlar doğrultu-

sunda hazırlanan Çankırı ve kazalarında-

ki seyyid ve şeriflerin çizelgesi, Çankırı 

Nakîbü’l-Eşrâf kaymakamlarının isim ve 

tayin çizelgesi, Nakîbü’l-Eşrâf kaymakam-

larının yaptıkları teftişler ve bu teftişler ne-

ticesinde kesin olarak seyyidliğini ispatla-

yanların künye bilgileri; Nakîbü’l-Eşrâflığın 

Çankırı’daki işlevlerini ve bölgede yaşa-

yan seyyidlerin sayısını vermesi açısından 

önemlidir.

Bu çizelgeler doğrultusunda H. 1176-

1200/M.1762-1786 yılları arasında Kurşun-

lu, Çerkeş, Karapazar, Çardak, Milan ve 

Kargı’ya Nakîbü’l-Eşrâf Kaymakamı atansa 

da sonraki yıllarda Nakîbü’l-Eşrâf Kayma-

kamı tayin defterlerinde bu sayfalara çiz-

gi çekilip boş bırakıldığı ve Nakîbü’l-Eşrâf 

Kaymakamı atanmadığı görülmüştür. An-

cak Çankırı ve Tuht (Yapraklı) kazalarına 
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Cumhuriyet dönemine kadar Nakîbü’l-

Eşrâf Kaymakamı atanmıştır.

Nakîbü’l-Eşrâf Defterleri ve Çankırı 

Şeriyye Sicillerindeki kayıtlar doğrultu-

sunda 1109-1341/1698-1923 yılları arasında 

Çankırı’da 55 Nakîbü’l-Eşrâf Kaymakamı-

nın görev yaptığı tespit edilmiştir. Diğer 

bölgelerindeki Nakîbü’l-Eşrâf kaymakam-

larıyla mukayese edildiğinde daha fazla 

sıklıkta tayin değişikliği yapıldığı görül-

müştür. 

225 yıllık süreç içerisinde Nakîbü’l-

Eşrâf Kaymakamlığı devletin diğer bölge-

lerinde örneklerine rastlanıldığı şekliyle 

bir veya birkaç sülaleye verilmemiş, farklı 

seyyid aileleri bu göreve getirilmiştir. Li-

yakatsizliği gerekçesiyle Hatibzâde Ah-

med Rıfat Efendi ve Müftüzâde Arif Efendi 

Nakîbü’l-Eşrâf Kaymakamlığı görevinden 

azl edilmiştir. Netice itibariyle her ne kadar 

Hz Peygamber’in soyundan gelenlere kılık 

kıyafet, vergi muafiyeti ve askerlik hizmeti 

konusunda bir takım imtiyazlar sağlansa 

da gerek seyyidler ve gerek Nakîbü’l-Eşrâf 

Kaymakamlarına hukuki manada bir imti-

yaz tanınmamıştır.

Nakîbü’l-Eşrâf Defterleri ve Çankırı Şe-

riyye Sicillerindeki atama menşurları tahlil 

edildiğinde Nakîbü’l-Eşrâflık Müessese-

sinin kendi literatüründe “vedîa-i uzmâ”, 

“emânet-i kübrâ”, “sâdât-ı kirâm”, “izhâr-ı 

alâmet-i hadrâ”, “Kıdvetü’s-sadâti’l-

kirâm”, “sâdât-ı kirâmın da‘vât-ı hayriyye-

lerin isticlâb edüp” gibi özel tabir, terim ve 

ifadelerin olduğu görülmüştür. 

Ayrıca Çankırı Seyyidlerinin künye bil-

gileri, tercüme ve transkripsiyonu verilen 

siyadet hüccetleri ve Çankırı Nakîbü’l-Eşrâf 

kaymakamlarının atama menşûr sureti ör-

nekleri, Çankırı Nakîbü’l-Eşrâf kaymakam-

larının görevi ile ilgili ferman sureti, “Ehl-i 

Beyt”, “Nakîbü’l-Eşrâflık Müessesesi” ve 

“Çankırı Seyyidleri” ile ilgili araştırma ya-

pacaklar için bir başvuru kaynağı olmuştur.
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SİVAS BEYDİLİ KÖYÜ DÜĞÜN GELENEĞİ

SIVAS BEYDİLİ VILLAGE WEDDING TRADITION

Duygu ULUSOY YILMAZ1

Gülay KARŞICI YÖRE2

ÖZ

Sivas iline 78 km uzaklıkta olan Beydi-

li köyü, bağlı olduğu Hafik ilçesinin 30 km 

kuzeybatısında yer alır ve 2013 yılındaki 

toplam nüfusu 178’dir. Geçimini tarım ve 

hayvancılığa dayalı olarak sürdüren, tümü 

okuryazar olan Beydili köy halkı üretimin 

yetersiz kalması ve alanda ilkokul dışın-

da başka bir eğitim kurumunun olmayı-

şı nedeniyle köyden büyük şehirlere göç 

eder. Beydili Boyu’na mensup, Anşa Bacı 

Ocağı’na bağlı olan bu topluluk Anadolu 

Aleviliği kültürünü yaşar ve yansıtır. Kö-

yün yakın çevresindeki diğer toplulukların 

Makale geliş tarihi: 30.06.2017,   Makale kabul tarihi: 26.11.2017

1 Yrd. Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fa-
kültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, ORCID ID: 
https://orcid.org/0000-0002-0924-3071.  

2 Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fa-
kültesi, Müzikoloji Bölümü, ORCID ID: https://or-
cid.org/0000-0002-5322-6201.     

geleneklerinde değişiklikler olmasına ve 

Beydili halkı bu farklı kültürlerle etkileşime 

girmesine rağmen geleneklerine hala sıkı 

sıkıya bağlıdır. 

Kültürün en önemli öğelerinden biri 

olan ve toplulukların sosyokültürel yaşam-

larını yansıtan düğün geleneğini geçmişten 

bugüne kadar değişmeden koruyan bu top-

lulukta hala büyük oranda içevlilik görül-

mektedir. Düğünlerde kullanılan müzikler 

topluluk bütünlüğünü oluşturması ve top-

luluk aidiyetini yaşatması açısından önemli 

bir işleve sahiptir. Beydili köyü düğün gele-

neğine odaklanan bu makale 2012 ve 2013 

yılları arasında alan araştırması yöntemi 

kullanılarak köyde yaşayan kişilerle yapı-

lan birebir görüşmelerle ve gözlemlerle şe-

killenmiştir3. 

 Anahtar Kelimeler: Anşa Bacı, Beydili 

Köyü, Gelenek, Düğün, Müzik.

3 Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Mü-
zik Bilimleri Anabilim Dalı’nda yapılan ve Bilimsel 
Araştırma Projeleri Birimi tarafından SBD-12-4096 
kodlu proje ile desteklenen “Kültürel Kimlik Bağla-
mında Sivas Hafik Beydili Köyü Müzik Pratikleri” 
başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.
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ABSTRACT

Beydili village with a population of 178 

according to 2013 census is 78 km far from 

Sivas city and located in 30 km northwest 

of Hafik. Beydili community, who are al-

most all literate and live on agriculture 

and stockbreeding, immigrate to big cities 

because of the inadequate production and 

lack of educational establishment with the 

exception of primary school in the village 

and around. The community as member 

of Beydili Tribe and dependent upon Anşa 

Bacı Ocak, lives and reflects Anatolian 

Alawism. Beydili citizen have still strict-

ly respect to their traditions however the 

changes in traditions of other communities 

near to Beydili and a continuous interaction 

with them.

Endogamy is still substantially ob-

served in this community who protects the 

wedding traditions from past to present 

which are the one of the most important 

element of culture and reflect the socio-cul-

tural life style. The music used in wedding 

has an important function by means of the 

formation of society integrity and preser-

vation of society belongingness. This pa-

per, which focuses in wedding traditions of 

Beydili village, was formed by observations 

and one on one interview with people dur-

ing site investigations in the period of 2012-

2013. 

Keywords: Anşa Bacı, Beydili Village, 

Tradition, Wedding, Music.

GİRİŞ

Bir deneyimin/olayın/anının aktarıl-

ması kişiden kişiye, toplumdan topluma 

yani kültürden kültüre değişebilir. Aynı 

kültüre sahip kişiler bile aynı anda yaşadık-

ları deneyimi/olayı/anıyı farklı bir şekilde 

aktarırken; değişik kültürlere sahip top-

lulukların aynı anda yaşanılan deneyimi/

olayı/anıyı birbirlerinden farklı bir şekilde 

değerlendirip anlam ve yorumlar katarak 

farklı aktarması çok normaldir. Çünkü her 

kültür aynı değerlere/öğretilere sahip ol-

mayabilir. Bu değerler/öğretiler kişilerin/

toplumların algılarını, bakış açılarını, psi-

kolojilerini şekillendirir. Bunların getirdi-

ği farklılıkların yanında; kişilerin herhangi 

bir deneyimin/olayın/anının yaşandığı 

o andaki konumlarına, psikolojilerine ve 

duyularına bağlı olarak değişen görüş açı-

larındaki, bilinç durumlarındaki, ilgi alan-

larındaki, farkındalıklarındaki ve karakter-

lerindeki değişikliklere göre de aynı dene-

yime/olaya/anıya farklı bakıp değerlendi-

rilmeleri, anlamlar, yorumlar katmaları ve 

bu sebeplerden dolayı yaşanılan aynı dene-

yimin/olayın/anının değişik bir şekilde an-

latılması olağandır.

Yukarıdaki tüm bu özelliklerin yanında 

önemli olan bir unsur daha vardır: Bellek. 

“İnsanın nesnel gerçeklikle etkileşiminin 

sonuçlarını saklama ve yeniden üretme ye-

tisi” olan bellek sayesinde insan toplum-

sal bir varlık olur (Hançerlioğlu, 1996:35). 

Toplumsal belleğin geçmişten günümüze 

kadar değişmeden kalmasıyla oluşan ge-

lenekler “geçmişten gelerek bir toplumun 
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üyelerini birbirine bağlayan kökleşmiş 

alışkanlık”lardır (Hançerlioğlu, 1996:150) 

ve toplumu toplum yapan en önemli un-

surlardan biridir. “Geçiş dönemlerinde 

kümelenen âdetler, gelenekler, törenler ve 

törenlerle bunların içerisinde yer alan iş-

lemler ve uygulamalar bir ülkenin ya da 

belirli bir yörenin geleneksel kültürünün 

ana bölümlerinden birini oluşturur” (Ar-

tun, 2006:1). “Her geçiş döneminin kendine 

özgü tören ve âdetleri vardır. Bu pratikler-

den yola çıkılarak o toplumun değer yargı-

ları, kültürel birikimi ve zihin dünyası hak-

kında fikir edinilebilir” (Karaaslan, 2011). 

Neredeyse her kültürde insan yaşamının en 

önemli geçiş dönemlerinden biri olarak ka-

bul edilen evlilik, kültürden kültüre farklı 

şekillerde görülebilir.

Bunları; görücü yoluyla evlenme, kız 

kaçırarak evlenme, beşik kertme yoluyla 

evlenme, berder yoluyla evlenme, iç güve-

ğisi giderek evlenme, taygeldi evliliği ve 

günümüzde yaygınlaşan genç kız ile deli-

kanlının tanışarak evlenmesi olarak sayabi-

liriz (Gönen, 2011:46). 

Beydili köy halkı için geleneklerinin 

korunması çok önemli olduğu için evlen-

me geleneği de geçmişten günümüze ka-

dar değişmeden gelmiştir. Evlilikte dikkat 

edilen en önemli nokta evlenmek isteyen 

kişinin evleneceği kişiyi kendi ocağından 

seçme zorunluluğunun olmasıdır; yani köy 

halkı aynı yörede yaşamalarına karşın bir 

Anşa Bacılının kendi ocağı dışından biriyle 

evlendirilmemesine özen gösterir. “Yalnız 

aynı boy, köy, oymak ya da başka tür bir 

toplumsal kümenin üyeleri arasında evlen-

melerine izin veren aile düzeni” (Hançerli-

oğlu, 1996:135) olan içevliliğin (endogami, 

içten evlenme) görüldüğü Beydili köy hal-

kının birbiriyle akraba olmaları; gelenekle-

rine katı bir biçimde bağlılığın bir sonucu 

olarak düşünülebilir. 

Beydili köyünde evlenilecek kızın/er-

keğin geçmişini, soyunu bilmek çok önem-

lidir ve eş seçimindeki en önemli ölçüttür. 

Beydili halkına göre içevlilik baba soyunun, 

kan bağının devamlılığı için; topluluğun 

kimliği için; evlilik kurumunun korunması 

ve parçalanmasını engellemek için gerek-

lidir. Bağlı ve Sev’er göre içevlilik “belirli 

bir grubun kendi üyeleri arasındaki ilişkiyi 

devam ettirmek ve grup içi uyumu koru-

mak için yapılır” (2005:12). Bu bağlamda 

bakıldığında Beydili’nde görüşme yapılan 

kişilerin evlilik yoluyla kendi içlerindeki 

uyumu korudukları, aileler arasındaki bağ-

ların sağlamlığı, hepsinin tek eşli evlilikler 

kurduğu ve boşanmanın hiç yaşanmadığı 

dikkati çeker. Boşanmanın görülmemesi-

ni sağlayan yaptırım topluluğun içevlilik 

yapmasının amacıyla örtüşerek ailenin bü-

tünlüğünü koruyucu sistemlerden ve bağlı 

bulunulan topluluktan dışlanma korkusun-

dan ileri gelir. 

Toplulukta dışevliliğin (egzogami) gö-

rülmesi zordur; çünkü bu şekilde evlilik 

yapan kişiler ve onların aileleri topluluk 

tarafından dışlanır. Bu durum düşkünlük 

olarak adlandırılır. Evlenecek taraflardan 

birinin göç nedeniyle Beydili köyü dışında 

yaşaması sebebiyle görülen görücü yoluy-



122

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

la evliliklerde eş seçiminin kararını başta 

anne ve baba olmak üzere ailedeki büyük-

ler verir. Aile büyüklerinin kararı, aileleri 

tarafından birbirleriyle evlenmeleri uygun 

görülen gençlerin fikirlerinin de alınmasıy-

la ortak bir karar niteliği taşır. 

Beydili köyünde kız kaçırma olayına 

çok seyrek rastlanır. Türkiye’de kız kaçır-

ma olayının iki biçimde yapıldığı görülür: 

Birincisi kızın isteği olmadığı halde zorla 

kaçırılması, ikincisi ise her iki tarafın da bir-

birlerini istemelerine rağmen evlenmelerini 

engelleyici nedenlerin (Yasa, 1962:3) olma-

sıdır (Örneğin; farklı topluluğun üyeleri 

olmaları, kız ailesinin bu evliliği istememe-

si, maddi imkânsızlıklar... vb.). Beydili kö-

yünde görüşme yapılan kişilerin zorla kız 

kaçırmaya ilişkin sorulan sorulara korkuy-

la cevap vermelerinin izahı görüşme kişisi 

K.G.’ın şu ifadesiyle netlik kazanır: “Bizde 

zorla bi kız kaçıran 7 yıl düşkün kalır. Ma-

lını maldan ayırırlar, canını canından, köy-

de selam vermezler, davarını katmazlar”. 

Bu görüş kız kaçırma olayında aynı ocaktan 

birine kaçan kızın durumunu gösterir. Yö-

rede topluluk tarafından dışlanma korkusu 

farklı ocaktan kız kaçırma olayının da ya-

şanmasını engeller. 

Sivas Beydili köyünde evliliklerin tüm 

aşamaları belli kurallar içinde gerçekleşir. 

Düğün aşamasına gelinceye dek gerçek-

leşen aşamalar sırasıyla; kız beğenme, kız 

isteme, söz kesme, nişan töreni, hükümet 

nikâhı, hoca nikâhıdır. Bu aşamalarda mü-

zik sadece nişanda kadınlar arasında söy-

lenen türküler ve hoca nikâhı sonrasında 

nikâhın kıyıldığının köylüye haber verilme-

si amacıyla bir aşığın bağlama çalmasıyla 

olur. Bu türkülerde önemli olan sözlerdir 

ama ezgisel ve ritmik unsurlar da düğünün 

coşkusunu artırıcı özelliğiyle topluluğun 

duygusal olarak yoğunlaşmasını sağlar. 

Beydili Köyünde Düğün 

Çoğunlukla yaz aylarında ailelerin eko-

nomik olarak düğüne hazırlanmaları ve ev-

lenecek çiftin ihtiyaçlarının giderilmesi için 

nişanın ardından beş ay içinde, tarafların 

belirlediği bir günde gerçekleşen düğünü 

erkek tarafı yapar. Okuntu olarak adlan-

dırılan davetiyelerin basımından düğün 

yemeklerine, damadın/gelinin yıkanacağı 

kazandan kınaya, çeyizi taşıyacak traktör-

den bahşişlere kadar tüm işlemlerden kız 

tarafından teklif gelmediği sürece erkek ta-

rafı sorumludur. Erkek tarafı bu işleri orga-

nize etmesi için yakın akrabalarından yaşça 

büyük, evli olan bir erkeği seçer. Düğün 

kâhyası olarak adlandırılan bu kişi söz ko-

nusu işlerde görev alacak kişileri belirler ve 

düğünün aksamadan gerçekleşmesini sağ-

lar. 

Gelin ve damat ise bacılıklarını ve sağ-

dıçlarını belirler. Sağdıç damadın, bacılık 

ise gelinin en yakın arkadaşıdır. Gelin/

damat seçtikleri kişiye düğün öncesi havlu 

götürerek “sen benim bacılığımsın/sağdı-

cımsın, benimle ilgileneceğin” (Görüşme, 

Ş.F.-03.08.2012) diyerek haber verir. Bu âdet 

‘havlu okumak’ olarak ifade edilir. Bacılık/

Sağdıç gelinin/damadın yıkanması, giy-

dirilmesi ve düğün süresince isteklerinin 
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karşılanmasını sağlar. Gelinin ve damadın 

kendi evlerinde kalmaması, gelinin bacılık 

evinde, damadın da en küçük çocuğun ol-

duğu bir yakınının ya da sağdıcının evin-

de kalması âdettendir. Bunun gerekçesi 

“ayrıluğu hafifletmek” (Görüşme, F.G.- 

30.11.2012) olarak izah edilir. Düğün eğ-

lenceleri gelin/damat evi dışında sağdıç ve 

bacılık evinde de yapılır. Damat tarafından 

ya da köyden belirlenen bir kişinin ev ev 

dolaşması yoluyla tüm köylüye düğünün 

olacağı haber verilir. Haber verme sırasında 

okuntu (Şekil 1) ile birlikte havlu ve şeker; 

bunların yanında damat tarafının ekono-

mik durumuna bağlı olarak gömlek de ve-

rilir. 

Şekil 1. Okuntu örneği

Şekil 1. Okuntu örneği 

 

 

 

 

Fotoğraf 1. Bayraktar, Düğün Kâhyas ve Âşklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düğün haberini veren kişiye bahşiş 

verilmesi âdettendir. Bu bahşiş genellikle 

para, bulgur ya da un olur. Haberi alanlar 

isterlerse düğün gününü beklemeden para 

ya da altın koydukları davetiyenin zarfını 

okuntuyu dağıtan kişi ile damat tarafına 

yollar. Beydili köyünde düğünler üç gün 

sürer. Düğün kâhyası tarafından seçilen 

bayraktar üç gün boyunca düğünün ola-

cağı damat evine kurduğu bayraktan daha 

küçük boyutta bir Türk bayrağını elinde tu-

tarak dolaşır. Bayrağı bir an olsun elinden 

bırakmaz aksi durumda herkese bahşiş ver-

me cezası alır. Üç günün sonunda düğün 

bitiminde indirdiği bayrağın arasına da-

mat tarafı para koyar. Bu paraya ‘bayraktar 

bahşişi’ denir.



124

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Birinci Gün: Seher dövme - Bayrak dikme - Damat yıkama

Âşık, bayraktar ve düğün kâhyası düğünü başlatmak için gün doğmadan damat evi-

ne gelir.

Fotoğraf 1. Bayraktar, düğün kâhyası ve âşıklar

Şekil 1. Okuntu örneği 

 

 

 

 

Fotoğraf 1. Bayraktar, Düğün Kâhyas ve Âşklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âşığın güneş doğmadan bağlama eşliğinde türküler söyleyerek köylüyü uyandırma-

sıyla gelen ilk misafirlerin karşılanması olayı seher dövme (Fotoğraf 2) olarak adlandırılır 

ve ‘seher dövülür’ şeklinde söylenir. 

Fotoğraf 2. Seher dövme

Fotoğraf 2. Seher Dövme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017 / Yıl: 7 Sayı: 14

125

Damat evinin çatısına bayraktar büyük 

bir Türk bayrağı diker. Bu duruma bayrak 

kurmak ya da düğün kurmak denir (Fo-

toğraf 3). Bayrak kurulduğu sıralarda gelin 

tarafından olan ve yozucu olarak adlandı-

rılan kişi damat evine doğru yola çıkar. Bu 

kişi sırtında taşıdığı içi rakı ve çerezle dolu 

heybeyi damat evine teslim etmeye çalışır. 

Bu bir tür köy oyunudur. Herkes yozucuyu 

yakalamaya çalışır. Onun damat evine ula-

şamadan yakalanması durumunda kafasına 

post geçirme, kıyafetlerini çıkarma, araba-

nın tekerine sarma, kafasına çamur sıvama 

gibi şakalaşmalar olur. Bu uygulama, âdet, 

kural (Görüşme, A.S.-18.08.2013) şeklinde 

izah edilir. 

Fotoğraf 3. Bayrak kurmadan bir görüntü

Fotoğraf 3. Bayrak Kurmadan bir görüntü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu sırada Âşık “Sabah seherinde bayrak dikiliyor” ezgisini doğaçlar ve ardından şu 

türküyü söyler:

Verdiğin ikrarın günleri geldi 

Evliyaları var güçlü kuvvetli

Ali Seydi Şeh İbram sen yetiş 

Kerameti vardır çok ücuzatlı

Yer gök duan ile ikrar kılmış

Çağırana yetişsün kıratlı

Ali Seydi Şeh İbram sen yetiş 

Ali Seydi Şeh İbram sen yetiş
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Orta hızda ritimle ve serbest usulle 

söylenen türküde “Ali Seydi Şeh İbram sen 

yetiş” dizeleri inici karakterdedir. Derlen-

diği şekliyle aktarılan bu eserin sözlerin-

den yola çıkarak yapılan literatür tarama-

sında Özerol’un çalışmasına (2004) ulaşılır. 

Çalışmada bu eserin kaynağı Şah İbrahim 

ile ilgili bir söylenceye dayandırılır. Söy-

lenceye göre: İki ihtiyar Mustafa adında 

bir çobandan süt ister. Çoban koyunun kı-

sır olduğunu söyler. İki ihtiyarın ısrarıyla 

sağmaya başladığı koyundan süt gelir. İki 

ihtiyar “Eğer başına bir iş gelirse, darda ka-

lırsan bizi çağır” der. Çoban kim oldukları-

nı sorduğunda “Birimiz Ali Seydi birimiz 

Şah İbrahim...” (2004:1) cevabını verir. İki 

ihtiyarla tanıştıktan sonra çoban “kendini 

Hak yoluna adar …. Mulla Mustafa adıyla 

anılmaya başlar” (2004:2) ve bir süre sonra 

nişanlanır. Nişanlısı hastalanınca iki ihtiyar 

aklına gelir ve onların gelerek derdine çare 

bulmaları için bağlamasıyla bu ezgiyi söy-

ler. Beydili’nde deyiş olarak adlandırılan 

bu eser 2/4’lük olarak icra edilir. Özerol’un 

çalışmasıyla karşılaştırıldığında birinci di-

zeler ve yerleri farklı olsa da bazı dizeler 

birebir aynıdır; ancak “İğdir evliyası güçlü 

kuvvetli / Kerameti boldur hem mucizat-

lı / Ben darda kalmışım yetiş Bozatlı / Ali 

Seydi Şah İbrahim gel yetiş” (2004:2) dizele-

ri değişiktir. 

Öğlene doğru gelin evinden gelen er-

kekler, damadı evinden alıp köyün üst tara-

fında yer alan ve damat çeşmesi olarak da 

adlandırılan Gözpınar’a kadın, erkek her-

kesin dâhil olduğu alay eşliğinde, at üzerin-

de yıkamaya götürür. Düğün alayı çeşmeye 

gelmeden önce damadın ‘gardaşlık’ olarak 

adlandırılan en yakın arkadaşlarından üç-

dört kişi damadın yıkanacağı kazanı hazır-

lamış olarak bekler. Damat çeşmesine gi-

dinceye kadar alaya katılan kadınlar, daha 

sonra köye dönerek gelin evinin önünde 

toplanır. Kadınlar gelin evinin önünde, er-

kekler damat çeşmesinde eğlenceye devam 

eder. Damadın yıkandıktan sonra sağdıcı-

nın evine bırakılması âdet gereğidir. Gelin 

bugünün gecesi genellikle babasının evine 

gider ya da isteğe bağlı olarak bacılık evin-

de kalır.
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Fotoğraf 4. Damat yıkanırken bağlama eşliğinde oynayan kadınlar

Fotoğraf 4. Damat ykanrken bağlama eşliğinde oynayan kadnlar 

 

 

 

 

Fotoğraf 5. Damat bohças 

 

 

 

 

 

 

Damadın eniştesi gelin evi tarafından 

damat için hazırlanan damat bohçasını yol 

boyunca kafasının üzerinde taşır (Fotoğraf 

5). Damat bohçasının içine, damat çeşme-

sinde yenmek üzere leblebi, yiyecek, şeker 

ile banyo sonrası ve düğün süresince da-

madın kullanması amacıyla takım elbise, iç 

çamaşırı, çorap, ayakkabı, cüzdan, para gibi 

malzemelerin konulması âdettendir. Damat 

evinden biri düğün süresince bu kıyafetleri 

her gün yıkar ve ütüler. 

Fotoğraf 5. Damat bohçası

Fotoğraf 4. Damat ykanrken bağlama eşliğinde oynayan kadnlar 

 

 

 

 

Fotoğraf 5. Damat bohças 
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Kadın-erkek “gücü yeten, nefesi yerin-

de olan” (Görüşme, A.S.- 18.08.2013) herkes 

yol boyunca kısa hava şeklinde türküler 

söyler, bu esnada genç erkekler ellik oynar. 

Araştırma alanında ellik olarak adlandı-

rılan oyun, daire oluşturan gençlerin yay-

lanır şekilde iki defa sağa bir defa da sola 

adım attıktan sonra ellerin daire ortasında 

bir defa alkışı şeklinde birbirini tekrarlayan 

hareketlerden oluşur. 

Fotoğraf 6. Ellik oynayan genç erkekler

Fotoğraf 6. Ellik oynayan genç erkekler 

 

 

 

Fotoğraf 7. Karşlama, Selam, Bahşiş, Yol Verme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yürürken bağlama çalmanın ve türkü 

söylemenin zorluğundan dolayı kısa hava-

ların seçildiği ifade edilir. 4/4’lük ritme sa-

hip olan türkünün sözleri her ölçü başında 

bir sekizlik sustan sonra başlar. Bu dörtlük 

Burhan Gökalp’e ait olan “Dama Koydum 

Yakacak” adlı Ankara türküsünün (http://

www.68liler.org/belgeler/anadolu_halk_

turkuleri.pdf) üçüncü dörtlüğüyle benzer-

lik gösterir ama aynı değildir: 

Gidiyom gidemiyom

Ben sensiz edemiyom

Sen küççüksün ben cahil

Bırakıp gidemiyom

Bu farklılık düğünde söylenen türkü-

lerin yöresel olma zorunluluğu taşımadığı-

nın bir göstergesidir. Bu bağlamda düğün 

geleneklerinde bağlı olunan ocağın ve katı 

kurallarla sürdürülen inancın düğün mü-

ziklerinde esnekleştirildiğini göstermesi ba-

kımından önemlidir. “Gidiyorum İşte Gör” 

adlı bir Çerkeş türküsünün (http://www.

turkudostlari.net/soz.asp?turku=20650) ilk 

dörtlüğüyle benzer:

Gidiyorum işte gör

Hayalde gör, düşte gör

Bir eyinin kıymetini

Bir kötüye düş de gör

4/4’lük ölçü kalıbı içinde hızlı ritim-

le söylenen bu türkünün sözleri üç dört-

lükten oluşan Nevşehir Ürgüp yöresine 

ait “Dam Başında Sarı Çiçek” (Feridem) 
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isimli türkünün ikinci dörtlüğüne (http://

www.trtnotaarsivi.com/arsiv/thm/2001-

3000/02486.gif) ve yine “Asker Oldum Pi-

yade” (http://www.turkudostlari.net/

soz.asp?turku=14845) adlı türkülerin ikinci 

dörtlüğüne benzediği ama yine aynısı ol-

madığı görülür. Bir başka türküde de yine 

benzerlikler vardır: Ağır ritme sahip olan 

ve serbest usulle söylenen bu türkünün ilk 

dizelerinin Âşık Mahzuni Şerif’e ait olduğu 

görülür (http://www.anadoluturkuleri.tk/

turku/81951/asik-mahzuni-serif-yasama-

ya-geldim-dunyaya):

Yaşamaya geldim ben de dünyaya

Yaşasam ne olacak kalsam ne olacak

Benim yatacağım bir mezar yeri

Dünyanın tapusunu alsam ne olacak

Köydeki düğünlerde söylenen bu 

dörtlük Mustafa Özarslan’ın “Göçem Fe-

lek” adlı türküsüyle küçük bir farkla ay-

nıdır (http://turkueviniz.blogspot.com.

tr/2013/12/mustafa-ozarslan-gocem-felek-

dinle.html). 

İkinci Gün: Gelin Yıkama – Kına 

Yakma

Âşık gün ağarırken gelinin evinin önü-

ne gider ve gelen misafirleri karşılar yoksa 

“beni meyirsimedi” (önemsemedi) (Gö-

rüşme, A.S. - 18.08.2013) derler. Eve giren 

küçük misafirlerin Âşığın elini öpmesi, bü-

yüklerin selam vererek geçmesi âdet gere-

ğidir. Selam vermek Âşığa verilen bahşiş 

karşılığında eve girilmesine izin verilmesini 

ifade eder. Bu duruma yol verme denir. 

Fotoğraf 7. Karşılama, selam, bahşiş, yol verme

Fotoğraf 6. Ellik oynayan genç erkekler 

 

 

 

Fotoğraf 7. Karşlama, Selam, Bahşiş, Yol Verme 
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Âşığın talimatıyla birlikte gelin bacılı-

ğı ve annesinin koluna girerek evden çıkar 

ve tüm köy halkının eşliğinde gelin çeşme-

si olarak da adlandırılan, köy mezarlığının 

karşısında ağaçların arasında yer alan Gö-

nül Bacı’nın Yeri’ne yıkanmaya götürülür. 

Fotoğraf 8. Bacılığı ve annesinin kolunda evden çıkan gelin

Fotoğraf 8. Baclğ ve annesinin kolunda evden çkan gelin 

 

 

 

Fotoğraf 9. Gelin çeşmesi yolunda halay çeken kadnlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelin çeşmesine yaklaşınca erkekler döner, kadınlar halay çekerek yola devam eder. 

Fotoğraf 9. Gelin çeşmesi yolunda halay çeken kadınlar

Fotoğraf 8. Baclğ ve annesinin kolunda evden çkan gelin 

 

 

 

Fotoğraf 9. Gelin çeşmesi yolunda halay çeken kadnlar 
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Erkek tarafının önceden hazırladığı kazanda yıkanan gelinin yıkanırken annesinin 

boynuna sarılarak söylediği türkünün sözleri şöyledir:

Oturdun taşun ora gelin anam

Suyu serhoş pınarın eeey

Gel anam ağlayalım

Dökülsün yaş pınaaraa eeyy

Cevizi heç eyledim gelin anam 

Ben sana ne suç eyledim

Gel anam ağlayalım 

Dökülsün yaş punara eeyyy

Oturdum taşkun suyu serun pınara

Sığmadım evine de ellere göç eyledim 

Gel anam ağlayalım

Dökülsün yaş punara eeyyy 

Bu türkünün ezgisi, yörede derlenen ve kadınların iş yaparken söyledikleri Nota 1’de 

gösterilen türküyle aynıdır. 
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Nota 1. İş türküsü

Nota 1. İş türküsü 
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Fotoğraf 10. Gelin yıkanmadan önce bağlama çalan âşık ve gelin yıkanırken uzaklaşmasıFotoğraf 10. Gelin ykanmadan önce bağlama çalan Âşk ve gelin ykanrken uzaklaşmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelinden sonra ağır bir ritimle ve ser-

best usulle sesi yanık biri tarafından söyle-

nen türkü, sözlerindeki sitem ve veda içe-

riğiyle de bütünleşerek ortamda bulunan-

ları duygusallaştırdığı için bütün kadınlar 

ağlar. Gelinin ortalama on dakika süren 

yıkaması süresince türkü yinelenir. Gelin 

yıkama, gelin çıkarma ve kınada söylenilen 

türkülerin ezgileri birbiriyle aynıdır. İcralar 

genellikle kalıp ezginin üzerine farklı sözler 

söylenmesiyle gerçekleşir. Farklı olanlar ça-

lışmaya eklenen notalarda (Nota 2 ve Nota 

3) görülmektedir. Nota 2’de verilen kına 

türküsü örneği gelin yıkama esnasında da 

söylenmektedir.

Nota 2. Kına türküsü

Nota 2. Kna türküsü 
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Erkek tarafının getirdiği gelin bohça-

sındaki kıyafetleri bacılık yardımıyla gi-

yinen gelin; bayraktar, Âşıklar ve düğün 

kâhyası öncülüğünde yürüyen alayla bir-

likte babasının evine bırakılır. Gelin yıkama 

işleminden sonra kızın evine çeyiz görmeye 

gidilir ve görenler kız tarafına para verir.

Fotoğraf 11. Gelinin, âşıklar ve bayraktar eşliğinde baba evine getirilmesi

 

Fotoğraf 11. Gelinin, Âşklar ve Bayraktar eşliğinde baba evine getirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düğünün ikinci günü akşamı gelinin 

kaldığı bacılık evine ya da baba evine er-

kek tarafından yemek, kına, çerez gönderi-

lir. Erkek tarafından bir grup kadın, odanın 

ortasına konulan sandalyede oturan geli-

nin avuçlarının içine kına yakar. Ardından 

anne kız birbirine sarılırken annesine gelin 

yıkama ve gelin çıkarma sırasında söylenen 

türkünün (Nota 3) ezgisiyle birebir aynı 

olan türküyü kız şu sözlerle söyler:

Ağla gelin anam geçtin mi benden

Başını çöle, gözümün yaşını sele dönderdin

Beni gurbet ele gönderdin 

Ağla gelin anam geçtin mi benden
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Nota 3. Kına türküsü

Nota 3. Kna türküsü 
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Üçüncü Gün: Hoca Nikâhı - Kız 

Çıkarma - Düğün Cemi

Beydili köyünde düğün öncesinde hü-

kümet nikâhı yapılması şartı vardır. Ço-

ğunlukla Sivas il merkezindeki nikâh sa-

lonunda resmi olarak evlenen gençlere bu 

aşamada yakın akrabaları eşlik eder. Bey-

dili köyünde hükümet nikâhının nadiren 

köylüye haber verildiği görülür. Bunun ne-

deni davet edilen misafirleri götürecek oto-

büslerin ayarlanması ve bunun maddi yük 

getirmesi düşüncesidir. Nikâhın köylüye 

haber verilmesi ve onların davet edilmesi 

erkek tarafının ekonomik durumuna ve is-

teğe bağlıdır. Beydili köyünde “kızı alma” 

olarak adlandırılan hükümet nikâhından 

sonra, kızı baba evinden çıkarmadan önce 

Kurtalan köyünden gelen bir hoca tarafın-

dan hoca nikâhı kıyılır.

Üçüncü günün sabahı hoca nikâhı kı-

yıldığı için Beydili köyünün Âşığı hoca 

nikâhında olmalıdır. Bu yüzden başka 

köyden Âşık gelir ve o gün doğmadan kız 

evinin önünde bağlama çalmaya ve türkü-

ler söylemeye başlar. Söyledikleri içinden 

bir dörtlük Pir Sultan Abdal’ın “Bu Yıl Bu 

Dağların Karı Erimez” adlı deyişindendir 

(http://www.trtnotaarsivi.com/arsiv/

thm/1-1000/00477.gif):

Elim varmaz güllerini dermeye

Dilim tutmaz hasta halini sormaya

Dört sualin manasını bilmeye

Sazım düzen tutmaz tel bozuk diye

Diğer türkü Reşadiye yöresinden “Ge-

yik Senin Baharın mı Yazın mı” adlı türkü-

nün ilk dörtlüğüdür (http://www.sanat-

muziginotalari.com/thm/thm_eser_detay.

asp?esid=3914):

Geyik senin baharın mı yazın mı

Ellerin baharı da senin güzün mü

Yitürdün yavruyu günler uzun mu

Yanarım narına dağlarda geyik

Beydili’nde uzun hava söylenmez. İcra-

ya başlangıçtaki hızlı karakter hakim olarak 

devam eder:

Çıksam Tekeli’ye gitsem dünyayı gezsem

Mal yayılurken keküğünen kimyayı, 

Bir tas suyu da ver yalan dünyayı

Gönül arzuluyor bizim elleri

Daha sonra hızlı ritimli doğaçlama tür-

küyü daha ağır ritme sahip başka bir türkü 

takip eder. Aşağıdaki dörtlüğün son dizesi 

“Yârân sohbetlerinde söylenen Cezayir ha-

vasının” (Çakır 2013, 160) bir dizesiyle ay-

nıdır:

Canım, Gam gasavet ve keder başa değildi

Anam ağla anam ayruluk var bugünde

Onun kısmet gurbete atılmış

Ağla anam ayruluğun günüdür

Bayraktar her gelen misafiri “Allah 

Allah illallah verelim Muhammed’e sala-

vat. Sen Allahım Allahın ismine varak” 

salâvatıyla karşılar. Misafirler de “Baryak-

tar bayrağın kaldır, Yönünü kıbleye dön-

der, Muhammed Aliye bi salâvat gönder, 
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Allah Allah ilallah” diyerek kapının önün-

de kızın çıkmasını beklemeye başlarlar. 

Bu aşamada sürekli salâvatlar söylenir. 

Öncelikle iki bayraktar, Âşık ve düğün 

kâhyası birlikte şu salâvatı verir: “Bayrağı-

mın iğnesi nurdan, ipliği sırdan/Siz ordan 

biz burdan/Allah Allah illallah verelim 

Muhammed’e salâvat/Sellallahu Muham-

med”. Bu salâvatın ardından düğüne katı-

lan herkes, kızlar, kadınlar ve erkekler için 

ayrı ayrı salâvatlar söylenir: 

Düğüne katılan herkes için söylenen 

salâvat, “Dağda kısrak kulunlar/Kurdu 

görünce belinler/Düğün diye gelenler/Al-

lah Allah illallah/Verelim Muhammed’e 

salâvat/Sellallahu Muhammed” 

Kızlar için söylenen salâvat, “Bahçede 

kazlar/Çığrışıp dururlar/Bir salavat da siz 

verin/Düğüne gelen kızlar/Allah Allah il-

lallah/Verelim Muhammed’e salavat/Sel-

lallahu Muhammed”.

Kadınlar için söylenen salâvat, “Saman-

lıkta arılar/Harıl harıl çalışır karılar/Bir 

salâvat da siz verin/Düğüne gelen karılar/

Allah Allah illallah/Verelim Muhammed’e 

salâvat/Sellallahu Muhammed” 

Erkekler için söylenen salâvat, “Sıra 

sıra bacalar/Biri birini heceler/Bir salâvat 

da siz verin/Düğüne gelen Pir kocalar/Ve-

relim Muhammed’e salâvat/Sellallahu Mu-

hammed 

Kızın evinin önünde verilen 

salâvatların ve hoca nikâhının bitiminde 

kızın evden çıkması için herkes alkışlar. Bu 

esnada geçmişte atların üzerinde taşınan, 

günümüzde ise motor olarak tabir edilen 

traktörün arkasına kızın çeyizi sayılarak 

yüklenir. 

Fotoğraf 12. Çeyizlerin traktöre yüklenmesi

Fotoğraf 12. Çeyizlerin traktöre yüklenmesi 

 

 

 

 

Fotoğraf 13. Başnda fes olan gelin baba evinden çkarken 
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Yükleme işi bitince kız ön tarafı kırmı-

zı, arka tarafı yeşil duvağıyla ebesi koluna 

girerek evden çıkar. Bu duvak, fes olarak 

da adlandırılır. Bu duvağın takılma nedeni 

“Fatıma anamızın aynı düğünündeki Fo-

toğraf, onu yansıtarak. Himmeti ve sünnet 

olsun diye” (Görüşme, Ş.F. - 03.08.2012) 

şeklinde izah edilir.

Fotoğraf 13. Başında fes olan gelin baba evinden çıkarken 

Fotoğraf 12. Çeyizlerin traktöre yüklenmesi 

 

 

 

 

Fotoğraf 13. Başnda fes olan gelin baba evinden çkarken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kız evden çıkmadan önce annesinin ve 

babasının ellerini öper. Hem kınada, hem 

de gelin çıkarma sırasında gelinin annesi-

ne sarılarak ayrılıktan duyulan üzüntüden 

kaynaklı olarak ağır bir ritimle söylediği 

türkü serbest usule ve söylerken ağlaşma-

lardan dolayı sesin kısılmasına bağlı olarak 

inici karaktere sahiptir. Üzüntüyü artırıcı 

icrası kadın, erkek herkesi etkisi altına alır. 

Gelinin ardından sesi güzel bir kadın tara-

fından tekrar söylenerek hüzünlü ortamı 

devam ettiren türkünün sözleri şöyledir:

Atımı çektiler de gelin anam binek taşına

Ulaşmaz ayağım eğer kaşını (kayışına) eyyy

Benden selam söyle de gelin anam gardaşıma

Gelsin helallaşak ben gider oldum 

Ağla gelin anam geçtin mi benden

Beni gurbet ele gönderdin

Ağla gelin anam geçtin mi benden

Kalktın zabahanan da gelin anam güneş parlıyo 

Ağam atın terki babam bağlıyo

Tez yar tez gel gayet dardayım 

Kapının ardında intizardayım

Nota 3’te benzer sözlere sahip olan ve 

aynı ezgi kalıbıyla söylenen bir başka gelin 

çıkarma/kına havası görülmektedir:
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 Nota 4. Gelin çıkarma havası
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Nota 4. Gelin çkarma havas 
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Kapının önünde kızın babası ya da abi-

si kızın beline bekâretini simgeleyen kırmı-

zı kuşak bağlar. Bu sırada Âşık kızın anne-

sine hitaben şu türküyü söyler: 

Yükledim göçümü gurbet ellere

Bu dumanlı dağlar hep senin olsun

Ben gidersem bilmem yüzün güler mi

Bu yeşil yaylalar hep senin olsun.

Böyle vefasıza yarim diyemem

Bir gönlümü kırk parçaya bölemem

Gidiyorum artık geri gelemem

Bıraktım köyümü hep senin olsun

Kız ata binip erkek evine doğru düğün 

alayıyla birlikte yola çıkınca silahlar atılır 

ve damat evine doğru yürümeye başlanır. 

Bu sırada salâvat getirilir: “Şeftali çiçeklen-

di/Dal verdi pürçeklendi/Çek baryaktar 

bayrağını/Ayrılık gerçeklendi/Allah Allah 

illallah/Verelim Muhammed’e salavat/

Sellallahu Muhammed”. Düğün alayı alkış 

tutar, kadınlar yol boyunca kızın peşi sıra 

türküler söyler: 

Karlı dağlar sana da nedur zararım 

Yari yitirdüm onun uğruna heeyyy

O dumanlı yaylalara sorarım

Yayla benim nazlı yarim gördün mü ey

Şu dağların da eteğinde kışladım

Yar yürürken al yanağın dişledim

Suzu elif dökülesi dişlerim

Adam sevdüğüne böyle mi eder

O dumanlı yaylalara sorarım

Yaylı benim nazlı erim geçti mi eyy

Alma beni soğuk suyun aktı mı

Elen bitti mor mevşen koktu mu

Gözellerin seryangaha çıktı mı

Güzelliğin çokmuş karal mavili ey

Dostuna muradını da

Maral mavili ey sende de bana eyy
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Fotoğraf 14. Gelinin salâvatlarla erkek evine götürülmesi

Fotoğraf 14. Gelinin salâvatlarla erkek evine götürülmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kız evinden gelenlerin önü bahşiş al-

mak için köy halkı tarafından değneklerle 

kesilir. Aynı sıralarda yozucunun kızın çe-

yizinde bulunan çift kişilik yastığı omzuna 

atarak hoplaya zıplaya oynayarak erkek 

evine gitmesi, kızın kaynanasının en az 50 

TL karşılığında yastığı yozucudan alması 

“gülmek için yapılan adet”tir (Görüşme, 

A.S. – 18.08.2013). 

Fotoğraf 15. Yozucu, bayraktar, âşıklar ve atın üzerinde gelin erkek evine giderkenFotoğraf 15. Yozucu, Bayraktar, Âşklar ve atn üzerinde gelin erkek evine giderken 
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Düğün alayının önünde erkeklerden 

oluşan bir grup ellik oynar. Bu sırada şu 

salâvat söylenir: “Karanfil tek tek dalım/

Yar yoluna Abdalım/Allah Allah illallah/

Verelim Muhammed’e salâvat/Ümmete 

salâvat/Sallallahu Muhammed”. 

Düğün süresince köy meydanında se-

mah dönülür. A.S. (18.08.2013) bu durum 

“kızların daha kolaylarına geliyor” şeklin-

de açıklar. Sürekli Allah’a ve Peygamber’e 

salâvatlar getirilir: “Salâvat almaz salâvat 

vermez/Kâfirler imana gelmez/Allah Al-

lah illallah”

Damat evinin kapısında sağdıçları ve 

korumaları eşliğinde gelinin gelmesini bek-

ler. Korumalar kız evinden kişilerce dama-

dın kendisinin, ayakkabısının ya da ona 

ait olan herhangi bir eşyanın kaçırılmasını 

engellemek amacıyla damada düğün sü-

resince eşlik eder. İ.K.ya göre bu durum 

“bizim kız ayakkabuyu kaçırdı 10 milyon 

para aldı” (27.07.2012) olarak; Ş.K.ya göre 

ise “düğün değil mi her şey para için” 

(01.12.2012) şeklinde açıklanır. 

Gelin evin önüne gelince bayraktar er-

kek evinin çatısına bayrağı diker. Gelini 

getiren topluluk nidayla şunu söyler: “Su 

gelir büküm büküm/Bayraktır benim yü-

küm/İşte vedduhalar/Selamun aleyküm 

eyyy”. Evin üst katından damadın ve sağ-

dıçlarının gelinin kafasına “evi bereketli ol-

sun, başı bereketli olsun” (Görüşme, F.M. 

– 18.08.2013) düşüncesiyle leblebi ve ufak 

paraların atılması adettendir. 

Gelinin içeri girmesi için kaynananın 
ve kaynatanın geline mal, davar, para ya da 
altın vermesi beklenir. Kız bu oluncaya dek 
damat evinin kapısında kolunda bacılık-
larıyla birlikte bekler. Kız eve girince evde 
bulunan misafirler tarafından kıza takı takı-
lır. Âşık megafonla takılan takıları ve para-
ları “… geline (damada) ... lira para takıyor, 
sağ olsun var olsun, Allah hayırlı etsin” 
(Görüşme, İ.G. - 30.11.2012) diyerek köylü-
ye duyurur. Ardından erkek tarafı köylüye 
düğün yemeği verir. 

Düğünün son günü Büyük Cem ola-
rak da adlandırılan Düğün Cemi yapılır. 
Düğün Cemi’nde söylenen deyişler (Ayet) 
Cem Tarikatı’nda söylenen deyişlerden 
farklıdır. İki Cem arasındaki farklılık “Dü-
ğündeki kabadır, buradaki daha detaylı 
gider” (Görüşme, A.S. - 18.08.2013) şeklin-
de açıklanır. “Kaba” kavramı düğünde içki 
içmenin serbest olması nedeniyle Düğün 
Ceminin katı kurallara göre yürütülmeyişi-
ni ve bağlama eşliğinde deyişlerin yanı sıra 
doğaçlamaların da söyleniyor olmasını be-
lirtmek amacıyla kullanılan bir ifadedir. 

Cem’in başlangıcında bir elinde tep-
siyle geline ve damada takılacak takılar 
toplanır. Damadın karşısında onu güldür-
mek amacıyla oyunlar oynanır. Tümüyle 
eğlenme amacı içeren bu oyunda damadın 
gülmesi halinde dövülmesi, koç kestirme-
si adettendir. Damadın dövülmesi herkesi 
eğlendirmek ve güldürmek için şaka amaç-
lı yapılan bir uygulamadır. Cem bitiminde 
önce gelin bacılıkları eşliğinde, ardından 
damat gardaşlıkları (yakın arkadaşları) ve 

yengeleri eşliğinde yeni evlerine götürülür. 
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SONUÇ

Beydili köyü, yakın çevresindeki di-

ğer toplulukların geleneklerinde değişik-

likler olmasına ve çevresindeki bu farklı 

kültürlerle etkileşime girmesine rağmen 

dini inançlarına ve geleneklerine sıkı sıkı-

ya bağlı olmalarıyla dikkat çeker. Bunun 

en önemli gerekçesi olarak topluluk tara-

fından dışlanma korkusu yani düşkün sa-

yılma gösterilebilir. Evlenecek kişinin bağlı 

oldukları Anşa Bacı Ocağından seçme zo-

runluluğu bu durumun bir uzantısıdır. Dış 

evliliği engelleyici bu faktör aynı zamanda 

geleneksel unsurların korunmasında etken-

dir. Topluluk mensubu kişinin/kişilerin 

bu gelenek ve inançların dışında davranış-

lar göstermesi durumunda topluluğu tara-

fından dışlanacağı bilincine sahip olması, 

buna bağlı olarak köy halkının aidiyet ve 

kabul görülme duygularından kaynaklanan 

ortak değerlere sahip çıkması geleneklerin 

değişmeden günümüze gelmesini sağlar. 

Beydili köy halkı bağlı olduğu Anşa 

Bacı Ocağından seçtiği yani beğendiği kızı 

öncelikle ailesinden ister ve sonra sıra-

sıyla söz, nişan, hükümet nikâhı ve hoca 

nikâhı yapılır. Evlendirme dairesinde dev-

let görevlisi tarafından kıyılan hükümet 

nikâhından sonra yapılan dini nikâh hoca 

nikâhı olarak adlandırılır ve aynı ocağa 

mensup olan ve kaideleri bilen biri tarafın-

dan yapılır. Köydeki düğünler üç gün sürer 

ve düğünün her aşamasında müzik aktif 

olarak vardır. Âşıklar üç gün boyunca bağ-

lama eşliğinde günün ağarmasıyla birlikte 

gece yarılarına kadar süren eğlencelerde 

türküler söyler. Sadece kına gecesinde ka-

dınlar türkü söyler, yanlarında bağlama ça-

lan biri ya da aşık yoktur; çünkü kına sade-

ce kadınlar arasında yapılır. 

Düğün süresince ağır ritimde söylenen 

türkülerin pes tonlarda icra edildiği ve hızlı 

ritimli türkülerden sonra söylendiği dikka-

ti çeker. Bu durum müziğe ara vermeksizin 

devam eden Âşıkların fiziksel olarak yorul-

malarıyla ilişkilendirilebilir. Ritmin yavaş-

lamasıyla bağlamanın sürekli çalar pozis-

yonda tutulması nedeniyle oluşan el, kol 

ağrılarını hafifletmenin, pes tonlarda yapı-

lan vokal icraların tercih edilmesinde de se-

sin dinlendirilmesinin amaçlandığı görülür. 

Düğünde icra edilen türküler doğaçlama 

ve var olan türkülerin tek dörtlüklerinin 

Âşığın kendi yorumuyla icra edilmesi şek-

lindedir. Düğün süresince salâvatlar söy-

lenmesi âdettendir. Söylenen kimi manile-

rin de salâvat olarak adlandırıldığı görülür. 
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KÜTAHYA İLİ TÜRBE VE YATIRLARI ETRAFINDAKİ 

İNANIŞ VE UYGULAMALARIN HALK BİLİMİ 

AÇISINDAN İNCELEMESİ I1

AN ANALYSIS ON THE BELIEF SYSTEM AND 
APPLICATIONS NEAR THE SHRINES AND TOMBS WITH 

REGARDS TO FOLKLORE I

1Erdal ADAY2

Beşler, üçler, yediler, kırklar, Hıdırlık merkezi

Çar suyu evliya bürhanı var Kütahya’nın

(Ârifî)

ÖZ

Oğuz yerleşim alanı olan Kütahya, eski 

çağlardan günümüze kadar tarihi, kültürel 

bir ilim şehri olma özelliğini devam ettir-

miştir. Şehzadeler şehri, evliya şehri gibi 

sıfatlarla anılan bu şehir sahip olduğu mad-

di, manevi zenginliğini fetih politikalarında 

rol oynayan Türkmen dedelerine ve baba-

larına borçludur. Türk kültürünün manevi 

Makale geliş tarihi: 25.06.2017, Makale kabul tarihi: 26.11.2017

1 Bu makale, “Kütahya İli Türbe ve Yatırları Etrafın-
da Oluşan İnanç ve Uygulamalar” adlı doktora tezin-
den üretilmiştir.

2 Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi, Fen-
Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0287-2991.  

liderleri olan bu şahsiyetlere, halk bir takım 

olağanüstülükler ve kutsiyetler yüklemesi 

neticesinde, bu mekânlar birer ziyaret yeri 

olma özelliği kazanmışlardır. Anadolu’daki 

dini, kültürel yapının Horasan merkezli ol-

duğu kabul edilirse bu kutsal mekânlar et-

rafındaki uygulamalarda benzerlik olması 

doğaldır. Anadolu’nun her bölgesinde var-

lığına inandığımız yatır ve türbeler fonksi-

yonlarıyla halkın günlük yaşamında kendi-

ne yer bulmuştur. 

Bu çalışmada, Kütahya ilindeki türbe 

ve yatırların zuhuru ile ilgili efsaneler, tür-

be ve yatırların mimari açıdan değerlendi-

rilmesi, bu mekanların bulundukları yer ve 

burada medfun olduğuna inanılan kişile-

rin unvanları açısından tasnif çalışması ya-

pılmıştır. Kütahya yöresi türbe ve yatırları 

bağlamında, değerlendirilen mekân sayısı 

492’dir. Kütahya ilindeki türbe ve yatırlar-

dan 278 tanesinin “Dede” olarak isimlen-

dirilmesi ve ziyaret edilmesi ise eki Türk 

inanç sistemimizdeki atalar kültü ile ilişki-
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lendirilebilir. Hizmetleri, türbedarlar tara-

fından görülen bu mekânlar, halkın birlik 

ve beraberliğini sağladığı, dert ve sıkıntıla-

rını paylaştığı, dini ihtiyaçların bir nebze de 

olsa karşılandığı inanç merkezleridir.

Anahtar Kelimeler: Kütahya, Yatır, 

Türbe, Dede.

ABSTRACT

Kütahya, the settlement area of Oguz 

Tribe, has continued to be a historical and 

cultural scholarly city from ancient times to 

the present day. This city, which is called 

with its adjectives like “City of Sultans” 

and “City of Saints”, owes its financial and 

moral richness to Turkmen descendants 

and their fathers who play a role in con-

quest policies. These people, who are the 

spiritual leaders of Turkish culture, have 

become places of visit by the people by im-

posing extraordinary powers and sacreds. 

If it is assumed that the religious and cul-

tural structure in Anatolia is centered on 

Horasan, it can be said that the practices 

around these holy places are similar. The 

shrines and tombs in every region of Ana-

tolia has its place in the daily life of public 

with its functions.

In this study, the legends related to the 

appearance of tombs and shrines in Kü-

tahya province, evaluation of tombs and 

shrines in terms of architecture, tomb keep-

ers and titles of people believed to be bur-

ied there were discussed. The number of 

places in the context of tombs and shrines 

in Kütahya region are 492. Since 278 of 

them are titled and visited as “Grandfa-

ther”, it maybe related to the ancestral cult 

of our old Turkish belief system. These 

places are center of belief systems which 

are maintained by the tomb keepers and 

they provide unity and solidarity, they are 

a platform which public shares their prob-

lems and it is also a place that meets some 

religious needs of the public.

Keywords: Kütahya, Entombed Saint, 

Tomb, Dede. 

GİRİŞ

Kütahya, Alaeddin Keykubat döne-

minde kesin olarak Türklerin hâkimiyetine 

girmiştir. Malatya civarından göç eden 

Türkmenler kısa sürede burayı yurt edin-

mişlerdir. Anadolu’daki en güçlü beylikler-

den biri olan Germiyanoğulları zamanında 

Kütahya, sosyal, siyasi ve kültürel manada 

oldukça zenginleşmiştir. Bu zenginliğini 

Osmanlı Devleti’ne bağlandıktan sonra, 

önemli bir sancak merkezi olarak devam 

ettirmiştir. Anadolu eyaletinin merkezi ol-

ması dolayısıyla devletin önemli toplantı 

yeri konumuna da sahip olmuştur. Kanuni 

Sultan Süleyman’dan sonra Osmanlı tahtı-

na geçen Sultan Selim’in tahta Kütahya’dan 

geçmesi, Kütahya’nın ne kadar önemli bir 

şehir olduğunun göstergesidir. Kuruluşun 

ve kurtuluşun başkentliğini yapan Kütah-

ya önemli simâları yetiştirmiştir. Bunlar: 

Hayme Ana, Savcı Bey, Selim Dede, Seyit 

Ömer, Pir Ahmet, Sunullah Gaybi, Şeyhi, 

Resul Baba ve Sarı İsmail Sultan.
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Kütahya yöresinde yapılan derlemeler-

de, kaynak kişiler dört tarafı çevrili ve üze-

rinde bina bulunan yapılara türbe, herhan-

gi bir yapı olmayan mezarlara ise genellik-

le yatır adını vermişlerdir. Türbe dinin bir 

parçası olarak algılanırken, yatır ise sosyal 

ve kültürel hayatın bir paçası olarak tasav-

vur edilmiştir. 

Alan araştırmasında, tespit edilen zi-

yaret yerlerinden yüz kırk tanesi türbe, üç 

yüz elli iki tanesi de yatırlardan oluşmak-

tadır. Bu mekânların ortaya çıkışı hakkında 

halkın inanç dünyasında, farklı menkıbeler 

anlatılmaktadır. Kütahya ili türbe ve yatır-

ları halkbilimi açısından incelendiğinde bu 

mekânların ortaya çıkarılmasındaki inanış-

lar ve türbeler etrafında oluşan menkıbeler, 

Türk dünyasındaki türbe ve yatırların orta-

ya çıkışları ile benzerlik taşımaktadır. 

1. TÜRBE VE YATIRLARIN 

ORTAYA ÇIKIŞLARI VE YAPIMI 

HAKKINDAKİ MENKIBELER

Türbenin inşası, olağanüstü (efsanevi) 

olaylar neticesinde gerçekleşir. Sağlığında 

değişik kerametler gösteren veli ölümün-

den sonra da kerametler gösterir ve bunun 

sonucunda kerametin gerçekleştiği yere 

türbe ya da yatır inşa edilir. 

Gaip Dede’nin mezarının yeri bilinmez 

fakat sonraları çobana gösterdiği kerame-

tiyle bulunduğu yeri söyleyerek kendisine 

türbe yapılmasını ister (Gaip Dede/Tunçbi-

lek).

Hisarköy’den bir zat, Harapbağ Mev-

kiinde kışlık odun için kütük kazarken kü-

tükler arasında, kefeni sararmış fakat vücu-

du bozulmamış, bir cesetle karşılaşır, heye-

canlanır, ölü mü diri mi diye merak eder. 

Ceketinden çıkardığı iğne ile cesede doku-

nur. O anda cesetten: “Abdestimi bozdun” 

diye ses gelir, adam korkuyla eve gelir. O 

akşam Koca Dede o adamı uyutmaz. De-

vamlı rüyasına girer. “Abdestimi bozdun, 

abdest aldır. Abdestimi tazeleyiver” diye 

tembihte bulunur. Sabah olunca, köyün ha-

tibini cesedi bulduğu yere götürür, cesedi 

tekrar yıkarlar, bu günkü bulunduğu yere 

defnederler (Koca Dede/Simav).

1.1. Manevi Bir İşaretle 
Görevlendirilmeleri Sonucunda 
Vuku Bulan Türbeler

Kütahya yöresi türbe ve yatırlarında 

yattığına inanılan bu zatlar, Anadolu’nun 

fethinde sistematik bir iskânlaştırma faa-

liyetleri icra etmişlerdir. Bu bağlamda za-

viyelerin pek çoğu kendilerine yer ve yurt 

edinmek için Rum memleketlerine gelen 

muhacirler tarafından kurulmuşlardır. 

Osmanlı’nın kuruluş diyarı kabul edilen 

Kütahya ve çevresi bu açından önemlidir. 

Her biri bir bölgeye manevi bir görevlen-

dirmeyle gelmişler ve dergâhlarını kurmuş-

lardır. Çamlıca’da bulunan Seyyid Ali Sul-

tan3 hakkında şu menkıbe anlatılır: “Hacı 

Bektaş Veli elindeki esiyi4 (yanar vaziyette-

3 Bkz. Fotoğraf 1

4 Esi; Tarama sözlüğünde egsi, egsü, eksi, esgi igsi 
“Ucu yanmış odun” olarak geçmektedir. Yeni Tarma 
Sözlüğü, TDK Yayınları, Ankara 1983, 79.
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ki odun parçası)fırlatır. Esi bugünkü Çam-

lıca bölgesine düşer ve Hacı Bektaş Veli 

buraya Seyyit Ali Sultan’ı irşat faaliyetinde 

bulunması için gönderir. Burada ömrünü 

bu vazifeyle sonlandıran Seyyid Ali Sultan 

için halk tarafından tekke inşa edilir (Sey-

yid Ali Sultan/Çamlıca).

Bu şahsiyetlerin Anadolu’ya gelişleri 

hakkındaki menkıbeler ortaktır. Bunlar atı-

lan ağaç parçasını bulmak (egsi) ve bulduk-

ları yeri yurt edinmek fikriyle Anadolu’ya 

gelmişlerdir. Türk an’anesinde “ökse” fır-

latmanın yaygın olduğu da bilinmektedir. 

Bu düşünceyi anlatan menkıbeler Kütahya 

ili türbe ve yatır anlatılarında ortak motiftir. 

Hacı Bektaş Veli’nin postnişinlerin-

den Sarı İsmail’in Tavşanlı Moymul’u yurt 

edinmesi şu şekilde anlatılır: Hacı Bektaş 

Veli sadık müridi Sarı İsmail’i Anadolu’ya 

gönderme zamanı geldiğine karar verir ve 

Sarı İsmail’i yanına çağırır: 

Gel bakalım sadık İsmail’im bak şu ya-

yımın kirişindeki iğde dalı, onu fırlatıyo-

rum. Düştüğü yeri bul ki bu topraklar senin 

oradaki çalışmalarınla gerçek sahibini bul-

sun der ve fırlatır. Sarı İsmail Sultan buraya 

Hacı Bektaş Veli’nin vasiyeti üzerine Hacı 

Bektaş’ı defnettikten sonra gelir. Gündüzler 

geceleri, geceler haftaları, aylar da yılları ta-

kip eder, hocasının yayından fırlayan oku-

nu arar. O çelik, Sarı İsmail’i Sarı İsmail5 

de o çeliği Dedeler köyünde tanır (Çoşkun, 

1997:282).

5 Bkz. Fotoğraf 2

Osman Bey İznik ve Bursa havalisin-

de fetih hareketleriyle meşgulken Çavdar 

Tatarları, Osmanlı Beyliği’nin güney hu-

dutları üzerinde, sınır ihlallerine girişerek 

beyliğin topraklarını talan etmektedirler. 

1308 yılında Saruhanlar Kalesi’nin önünde 

Çavdar Tatarlarıyla yapılan muharebede 

Yağıbasan Dede6, Paşabalı, Arap Dede, Ese 

Dede, Cebir Dede, Zeyve Dede, Kurt Dede 

gibi şahsiyetler medfun bulundukları yer-

lerde şehit düşmüşlerdir (Yağıbasan/Sarı-

ot).

Germiyan Beyliği zamanında Avşarlar, 

yeni fethettikleri bu şehre ve çevresine bir-

çok Türkmen Aşiretlerini yerleştirerek bu-

rayı bir Türk şehri haline getirdiler. Esnaf 

kuruluşu olan ahiler de bu imarda yerlerini 

almışlar ve birçok ahi kendi adlarıyla köy-

ler ve mahalleler kurmuşlardır (Mehmet 

Dede/Ahiler köyü).

Hüseyin Gazi’nin Babası Seyit Battal 

Gazi, kırık bir yaba parmağını Körs köyü-

ne atarak: “Git, attığım yaba parmağını bul, 

yaba parmağını bulduğun yer mekânın ol-

sun.” demiş, Hüseyin Gazi, babasının attığı 

kırık yaba parmağını, Körs köyünde bula-

rak buraya yerleşmiştir. Kaynak kişiye göre 

bu kırık yaba parmağı Hüseyin Gazi7 so-

yundan gelen dedeler tarafından hala sak-

lanmaktadırlar (Hüseyin Gazi/Körs köyü).

Ahmed Yesevî’nin müritlerinden 

Kumral Abdal (Arap Dede) Horasandan 

pirinin attığı esisini (kuru ağaç) bugünkü 

6 Bkz. Fotoğraf 3

7 Bkz. Fotoğraf 4
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Yoncalı’nın meskûn olduğu yerde bulur. 
Yanık ese Kumral Abdalın yurt tutacağı 
yeri gösterir. Kumral Abdal Yoncalı’da kur-
duğu dergâhta hem tarımla uğraşmış hem 
müritlerini yetiştirmiştir (Arap Dede/Yon-
calı).

1.2. Rüya Sonucunda Bulunan 
Türbeler

Türk kültüründe rüya, insan hayatını 
yönlendirmede ve kutsalın ortaya çıkışında 
oldukça önemlidir. Horasan ereni, evliya, 
dede gibi isimlerle anılan bu zatların tür-
belerinin inşası bazen rüyaya dayandırılır. 
Rüyada görülen yer eşildiğinde gerçekten 
de orada bir kişiye ait cesedin olduğu mü-
şahede edilir (Kaya, 2002:272). Ak Şemset-
tin, Eyyub El Ensari’nin İstanbuldaki me-
zarını, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Abdur-
raman Gazi’nin mezarını, rüya neticesinde 
bulmuşlardır. Aynı durum Tabduk Emre 
ve Yunus Emre’nin mezarları içinde geçer-
lidir. Bu zatların mezarlarının rüyadaki bir 
keşif ve ilham yoluyla tespit edilmesi, ve-
lilerin gerek sağlığında gerekse öldükten 
sonra manevi güçlerini ve otoritelerinin 
göstergesidir (Günay –Güngör vd.1996, 84).

Ana Sultan8, türbesinin bulunmasıyla 
ilgili rivayet şöyledir: “Köye bir asker gelir 
ve kaybolmak üzere olan bugünkü Babaal-
tı Türbesi yakınlarındaki bir ağacın bulun-
duğu yerde ağlamaya başlar. Bu mübarek, 
‘Bana rüyamda benim etrafımı çevir.’ dedi” 
der. Bu olay neticesinde Ana Sultan köyüne 
bugünkü türbe inşa edilir. (Ana Sultan ).

8 Bkz. Fotoğraf 5

Kırgıl köyü tekkesinin ortaya çıkışı da 

rüya neticesindedir: Köylülerden biri türbe-

nin bulunduğu yeri rüyasında görüp bura-

nın etrafını çevirmiştir. (Tekke/Kırgıl).

Eski köyde caminin hemen yanında Se-

yit Ömer9’in türbesi vardır. Türbe yapılma-

dan önce bir çoban oradaki ağacın dibinde 

uyuya kalır. Rüyasında bir zat “Üstümü 

çevir, ben burada yatıyorum.” der. Üç gün 

aynı rüyayı gören çoban zatın isteğini ye-

rine getirir. Bu günkü gösterişli türbe inşa 

edilir. (Seyitömer/Seyitömer Belediyesi)

Terzi Hamdi Özeren usta rüyasında Pir 

Ahmed Efendi’yi görüyor. Pir Ahmed Efen-

di: “Beni sular altında koyma” der. Bunu, 

Ressam Ahmed Yakuboğlu’na söyler. Muh-

tarla ve o gün Milli Eğitimden alınan pa-

rayla kabri bugünkü yerine nakledilir (Pir 

Ahmed Efendi/Sofça).

2. TÜRBE VE YATIRLARIN 

MİMARİ DURUMLARI

2.1. Mimari Üsluba Sahip Yapılar

2.1.1. Germiyan Dönemi Yapıları

Kütahya yöresi türbe ve yatırlarını mi-

mari açıdan bir değerlendirmeye tabi tuta-

cak olursak türbe, genellikle toplum tara-

fından velî olarak adlandırılan, âlim, din 

adamı, şair gibi ünlü kişilerin mezarları 

üzerinde inşa edilmiş yapılara denilmekte-

dir. Bu yapılar içerisinde en eski yapı ola-

rak Od Yakan Baba türbesi gösterilebilir. 

9 Bkz. Fotoğraf 6
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Ömer Lütfi Barkan “Osmanlı İmparatorulu-

ğu Bir İskan ve Kolonizasyon Metodu Ola-

rak Vakıflar ve Temlikler I İstila Deverileri-

nin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviye-

ler” başlıklı makalesinde “Od Yakan Baba” 

namındaki bir dervişin bir köyde inşa ettiği 

tekkeden söz etmektedir (Barkan, 1942:302). 

Yöredeki diğer tarihi yapılar ise şunlardır: 

Çırçır Çeşmesi Tekkesi, Seyyid Seydi, Nu-

hören Türbesi/Merkez köyler; İshak Fakih 

Türbesi, Paşam Sultan Türbesi, Hıdırlık 

Mescidi, II. Yakup Çelebi Türbesi, Mülayim 

Dede/Merkez; Alıncık Türbesi10, Kızlar ve 

Oğlanlar Türbesi, Yapılcan Türbesi/Altın-

taş. 

2.1.2. Osmanlı Dönemi Yapılar

Ana Sultan, Pir Ahmed Efendi, Yenice 

Mescidi (Gurbet Baba vd), Seyyid Ömer, 

Şeyhi, Cemal Sultan/Merkez köyler; Seydi 

Sül Dede/Altıntaş; Hayme Ana Türbesi/

Domaniç, Yorgun Çelebi Türbesi, Ergun 

Çelebi Türbesi, Sunullah Gaybi11 (Hüda 

Rabbim), Şeyh Bahşi Tekkesi, Kara Ahmed 

Bey Türbesi, Karagöz Ahmed Paşa Türbe-

si, Rabia Hatun, Şeyh Salih Efendi, Şeyh 

Buhari Türbesi, Sakıp Dede/Merkez; Hacı 

Ahmed Efendi Türbesi (Hacı Baba), Cabi-

re Sultan12, Zekeriyya Efendi, Acem Baba, 

Şeyh Abdurrahman Kezberi/Simav; Şehit-

ler Türbesi/Hisarcık.

10 Bkz. Fotoğraf 8

11 Bkz. Fotoğraf 9

12 Bkz. Fotoğraf 10

2.2. Mimari Üsluba Sahip Olmayan 

Yapılar

2.2.1. Dört Duvar Arasında Üstü 

Açık Yapılar

Himmet Dede, Garip Dede, Hüdai 

Dede, Işıkselvi Tekkesi, Murat Dede/Do-

maniç; Arap Tekke (Çavuşunçiftliği) Meh-

met Dede, Sobran köyü Türbeleri/Merkez 

köyler; Ahi Arslan, Ahi İzzettin, Hüseyin 

Dede, İbrahim Sultan I, Mehmet Dede, Ebul 

Vefa ve Cefa, Ömer Bari, Ahi Erbasan/Mer-

kez; Ece Sultan Türbesi/Simav; Günlüce/

Emet.

2.2.2. Herhangi Mimari Özelliği 

Olmayan Yapılar

Bu türbeler mimarî bir özelliğe sahip 

olmayıp, çevrenin koşullarına göre inşa 

edilmiştir. Bir yapı halinde bulunan yerle-

rin bir kısmında sadece bir mezar bulunur-

ken, bir kısmında iki veya daha fazla mezar 

bulunmaktadır.

2.2.2.1. Ahşap Mimariyle İnşa 

Edilenler

Esrek Sultan, Hasan Dede (Şun Dede)/

Merkez; Süt Dede/Emet; Meyis Dede, Mu-

rat Dede, Gökler Tekkesi/Simav.

2.2.2.2. Betonarme Yapılar

Derviş Ahmed ve Mehmet Efendi, Kı-

zık Tekkesi, Hüseyin Gazi, Seyyit Ali Sul-

tan, Koca Kapı Tekkesi, Beşler Tekkesi, 

Adsız Tekke, Garip Tekke, Çoban Baba, 

Gayıberenler, Ali Baba, Çavuşunçiftliği, 
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Karacaören Tekkesi, Seyyid Ahmed, Ahu 

Ali, Seyyid Burhanettin/Merkez köyler; 

Aziz Dede, Arapoğlu, Bayır Tekkesi-Hüda 

Tekkesi, Hüda Tekkesi, Yar Geldi, Söyle-

mez Tekkesi, Ahi Yusuf, Erenler Tekke-

si, Akpürüm Dedesi, Tekke/Yalnızsaray, 

Nalbant Hüseyin ve Mümine Hatun, Şe-

rife Ana, Gül Ana, Arap Dede, Ali Baba/

Domaniç, Kadı Şeyh Gazi Türbesi, Fatma 

Ana Türbesi, Evliya Efendi Türbesi/Mer-

kez; KaracAhmed Türbesi/Simav; Haksız 

Hasan Türbesi, Hüseyin Dede Türbesi, Ba-

lım Sultan Türbesi, Mahmut Dede Türbesi, 

Arap Dede Türbesi, Işık Ali, Işık Çakır, Tü-

rabi Dede Türbesi/Hisarcık; Mehmet Reşat 

Atilla Hz. Türbesi, Düşecek Tekkesi, Sakallı 

Dede, Alpanus Tekke, Yola Geldi Türbesi, 

Ali Baba, Pir Mahmut, Nur Ali, Doyumak 

Türbesi, Ali Dede, Sarı Kız, Yâren Dede, 

Güzüngülü/Gediz, Erenler Dede/Karcık.

2.2.2.3. Kerpiç Yapılar

Ahi Evren, Alemdar Sultan, Mehmet 

Dede, Hasan Dede/Merkez

2.2.2.4. Taş Yapılar

Selim Dede Türbesi/Domaniç; İhsan 

Dede Türbesi, Cafer Dede, Yunus Dede/

Merkez; Bedrettin Türbesi/Simav; Gözcü 

Baba/Gediz; Haydar Gazi/Emet.

2.2.2.5. Medrese Tarzında Yapılar

Horasan Erenleri/Merkez köyler; Ce-

malettin Sultan, Karadonlu Can Baba, Şeyh 

Salih Efendi, Ahteri/Merkez.

2.3. Üzerinde Yapı Olmayan 

Mezarlar (Yatırlar)

Ali Dede, Bun Dede, Efendi Bula, Sey-

yid İbrahim Sultan II, Ahteri Mezarı, Meh-

met Efendi, Kırklar, Üç Asker (Haydar 

Efendi-Fevzi Efendi- Ali Baba), Gazi Ali 

Baba, Öksüz Oğlan, Yunus Dede, Ahi Mus-

tafa Mehmet, Gaip Erenler/Merkez.

Osman Dede, Baba Sultan, Arap Dede, 

Şeyh Ali Efendi, Alacaatı Baba, Kurt Baba, 

Sarıkız/Ilıcaksu, Musa Dede, Erenler, Tek-

ke/Kırgıl Köyü, Bayramşah, Erenler Düz-

lüğü, Köy Dedeleri/Kükürt, Dova Tekkesi, 

Han, Kızılcaören Tekkesi, Mehmet Dede, 

Mehmet Dede, Erenler, Malsulcuk Yatırı, 

Al Koca, Ali Dede, Bal Dede, Kara Dede, 

Akkoca, Türkmen Dede, Yaylı Baba, Şehit 

Dede/Merkez köyler).

Eren Tekkesi, Sarıkız Dedesi/Erenler, 

Perişan Dede, Kaba Dede, Hamza Dede, 

Hasan Dede, Güllü Dede, Güdümez Dede, 

Sulu Dede, Sarıkız Dede/Çatal Dede, Tek-

ke, Garip Tekke/Altıntaş); Emir Aziz Haz-

retleri, Kureyşler Tekkesi, Oyunca Tekkesi, 

Tekke/Musaköy, Arap Dede/Musaköy, 

Tekke/Ortaca köyü, Dedeler, Tekke/Şeniş-

ler, Tekke/Adaköy, Süleyman Dede Tekke-

si, Tekke/Çamdibi köyü, Şıh Aziz, Yağmur 

Dede/Aslanapa. 

Al Dede, Tekke/Barağı köyü, Tekke/

Çamköy, Yatır Işıklar, Azatlar/Doğancılar, 

Tekke/Efeler, Tekke/Gökağaç, Tekke/Çat-

köy, Hacı Mahmut Türbesi, Mesten Dede, 

Eren Tüydü, Tekke/Kızık, Tekke/Yağdığın 
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köyü, Yatır/Yeşildere, Tekke/Yeniarmut-

çuk, Azatlar/Doğancılar.

Dede/Pazarlar, Al Dede, Murat Dede/

Yüylük, Tekke/Hamur, Ahmed Dede/

Dumlupınar.

Çırpılı Dede, Hamıs Bey, Duman Dede, 

Ahmed Dede, Osman Dede, Gülistan Dede, 

Pürencik Dede, Yak Dede, Gelin Meza-

rı, Çetirler Dede, Çalı Dede, Ahmet Dede, 

Ebe Ana, Ahmet Dede, Bekir Dede, Bektaş 

Dede, Koyundamı Dedesi, Arap Dede, Çam 

Dede, Hemit Dede, Kurt Dede, Sancı Dede, 

Helvacı Dede, Yâren Dede, Garip Dede, Si-

ğil Dede, Güzlük Dede, Yağıbasan Dede, 

Savcı Bey, Kız Eğreti Dede, Çat Dede, Bon-

cuklu Dede, Emetler Dede, Karadayılar 

Dede, Kaygılı Dede, Abdal Dede, Kapaklı 

Dede, Somaklı Dede, Koru Dede/Domaniç. 

Kız Dede, Serdar Dede, Boran Dede, 

Sakallı Dede, Yâren Dede, Tekke/Emet. 

Namazlağı, Karadona Bey, Mehmet 

Dede, Tekke, Azeyrek Dede, Akyol Dede, 

Mantarlık Dede, Cumali Dede Dibekkı-

ran Dede, Çakmak Dede, Büyük Türkmen 

Dede, Evliya Dede, Dukluk Dede, Kara-

burun Dede, Köy Dedesi, Yâren Dede, Sa-

rıkız/Merkez, Erenler Düzlüğü, Fikirsiz 

Dede, Ardıç Dede, Hasan Dede, Kaygısız 

Dede, Yâren Dede– Kız Yâreni Dedesi, Ya-

tır/Yelki, Yayla Baba, Artıran Dede, Şem-

şet Dede, Sıtma Dede/Azmak Dede, Yâren 

Dede, Dedenin Arkası, Dedem Çamı/Arap 

Şah köyü, Koyun Dede, Tekke/Yeşilova, 

Dede/Uğurluca, Dede/Yağmurlu, Tekke –

Yeğinler/Gediz.

Kavli Ahmet, Yaren Dede, Cıbcek 

Dede, Küçük Dede, Yeni Dede, Endere-

si Dede, Koca Yâren Dede, Küçük Yâren 

Dede, Kuş Dede, Arap Dede/Simav.

Doğruçam Dede, Seyit Gazi, Hacet Te-

pesi, Asarlık/Şaphane.

Bahçe Ardı Dede, Gaip Dede, Yâren 

Dede, Tokatlı Dede, Tallı Dede, Çamaltı 

Dede, Çangıllı Dede, Tütmen Dede, Doğan-

kuzu Dede, Gaib Dede, Doğlu Baba, Rezne 

Dede, Şeyh Ali Efendi, Ahmet Efendi, Ebu-

bekir Efendi, Gıran, Ardıç Dede, Gencer 

Dede, Tatlı Dede, Tümtüm Dede/Karaka-

ya, Sarı Dede, Recep Dede, Aziz Dede, Ali 

Dede, Seksek Dede, Üyücek Dede, Eşen 

Dede, Yâren Dede, Kurudere Dedesi, Kav-

şak Dede, Dursun Dede, Opona Dede, Eski 

Dede, Aşır Dede Türkmen Dede, Kabak-

lı Dede, Dede/Dağdemirli, Yâren Dede/

Değirmisaz, Ahmet Dede/Derecik, Dede/

Doğanlar, Zeynel Dede, Dursun Dede, Gazi 

Yakup Dede, Tallı Dede, Oşe Ebe, Dede/

Emirler, Dede/Gevrekler, Melek Dede, 

Bayram Dede, Yâren Dede, Martlar Dede/

Karakaya, Çavca Dede, Dedenin Tepesi, 

Üç Çam Dedesi, Martlı Dede, Yâren Dede/

Kayıköy, Çalca Dede, Sivilce Dede, Dede/

Kışlademirli, Yâren Dede/Kızılbük, Kesta-

ne Dede/Kızılbük, Sarıkız/Kızılbük, Tür-

keli/Kızılbük, Küçük Güz Dede/Kızılbük, 

Hüsem Dede, Yâren Dede/Opanözü, Tek-

ke/Şahin köyü, Tekke/Şahmelek, Adam-

lar Tekkesi, Kadınlar Tekkesi, Aşağı Tekke, 

Yukarı Tekke, İshak Dede, Küçük Dede, 

Karatepe Dede, Koru Dede, Karıncalı Dede, 

Işık Dede/Tavşanlı.
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3. Türbe ve Yatırların Bulunduğu 

Yer

3.1. Cami Bahçesinde

Köyün kurucusu olarak kabul edilen 

ve tarihi şahsiyetleri hakkında bilgi bulu-

namayan bu zatların türbeleri köy camisine 

yakın yerlerde yer alır. Bu yapılar camile-

rin kenarlarında, altlarında ve bahçelerin-

de bulunur ve camilere bu zatların isimleri 

verilir. Örneğin, Cami bahçesinde bulunan-

lar şunlardır: Pir Mehmet Efendi Türbesi/

Efendi Cami Bahçesi-Ayvalı köyü/Tavşan-

lı, Baba Sutan/Köprüören köyü Cami bah-

çesinde, Esrek Sultan, Alo Paşa Cami bah-

çesi, Ulu Cami Türbesi, Ulu Cami bahçesin-

de yer alırlar. 

 Bazıları ise cami bahçesinin hemen dı-

şında yer alırlar: Dede/Kükürt köyü, Him-

met Dede/Alibey köy, Aziz Dede/Akça-

köy, Türabi Dede Türbesi, Haksız Hasan 

Türbesi/Şeyhler.

3.2. Cami İçinde ya da Bodrumda 

Olanlar

Bu türbelerin diğer türbelere göre ba-

ğımsız mimarileri yoktur fakat oldukça ba-

kımlıdırlar. Dini ibadetlerini yapmak için 

camilere gelen insanlar tarafından dualar 

edilip türbe ziyareti gerçekleştirilir. Genel-

likle sanduka ve beton lahit üzerlerine yeşil 

puşide adı verilen örtü serilmiş ve şahide 

bölümlerine imam fesleri oturtulmuştur. 

İshak Fakih Camisi adını türbede yatan 

zattan almıştır. Bu türbelerde birden fazla 

kişinin mezarı yer alır. Kendi sandukasıyla 

birlikte eşinin ve çocuklarının sandukaları-
nın da bulunduğu rivayet edilir. Bazıları da 
caminin girişinde ya da içerisindedirler: Ra-
bia Hatun, Hatuniye Camisi içerisinde, Er-
gun Çelebi13 ve Sakıp Dede, Dönenler Cami 
içinde, İshak Seydi Efendi, Gevrekseydi 
Cami altında, Seyyid Ahmet Türbesi, Par-
makören cami girişinde, Yar Geldi/Er Gel-
di, Erenler cami girişinde, Ali Dede/Aksak-
lar Cami altında yer alır. 

3.3. Eski Yerleşim Yerinde

Öteköy Tekkesi, Çırçır Çeşmesi Tekke-
si/Karaağaç, Boncuklu Dede/Çakıl, Kaygılı 
Dede/Kozcağız.

3.4. Eve Bitişik Durumda Olanlar

Mollalar Tekkesi/Bölcek Köyü, Arap 
Dede/Köprüören, Seyyid Burhanettin/Gü-
müşköy, Arapoğlu, Bayır Tekkesi- Hüda 
Tekkesi/Beşkarış, Perişan Dede/Erenköy, 
Ahi Musa- Hamza Tekkesi/Çayırbaşı, Ah-
met Dede/Domur, Osman Efendi/Ilıca, 
Seyyit Ebu’l Vefa-Cefa-Sefa/Merkez; Zeke-
riya Efendi/Karşıyaka/Simav, Arap Dede/
Şeyhler Beldesi. 

3.5. Köyün En Uç Noktasında 
Olanlar

Garip Tekke/Karağaç, Gayıberenler 
- Ali Baba/Aydoğdu, Çavuşunçiftliği/Kı-
zılcaören, Söylemez Tekkesi/Gecek, Gelin 
Mezarı/Küçüköy, Çalı Dede/Domaniç, Ebe 
Ana/Saruhanlar, Yola Geldi Türbesi/Ge-
diz, Meyis/Veyis Dede Türbesi/Gediz, Sarı 
Kız Türbesi- Cebrail Beldesi/Gediz

13 Bkz. Fotoğraf 11
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3.6. Köyün İçinde Olanlar

Celvet Dede/Ayvalı Köyü, Şeyhi/

Dumlupınar, Ali Baba/Geven, Seyyid Ali 

Sultan/Çamlıca, Adsız Tekke/Karağaç, 

Seyyid Seydi/Gevrekseydi, Sekiören Tür-

besi/Sekiören, Gayberenler/Aydoğdu, De-

deler/Kükürt köyleri, Tulaslan/Doğarslan, 

Arap Tekke/Ahiler, Sarıçam Türbesi/Sök-

men, Musa Dede/Demirciören Köyü, Sey-

yid Burhanettin/Gümüşköy, Süt Dede-Ce-

lil Dede/Yolçatı.

3.7. Mezarlık İçinde Olanlar

Sarı Dede/Tavşanlı, Âlâ Sultan/Ka-

yaarsı köyü, Hüseyin Gazi/Körs, Fike Sul-

tan/Karacaören, Ahi Ali Türbesi/Gümüş-

köy, Alıncık Türbesi/Alıncık köyü, Seydi 

Sül Dede/Yapılcan Türbesi/Yapılcan köyü, 

Doğan Bey/Simav, Karacaahmet Türbe-

si, Beyce Kasabası/Simav, Mehmet Dede/

Hisarcık, Haydar Gazi/Abaş köyü, Sakallı 

Dede/Emet, Karadonlu Can Baba/Akça-

lan, Tekke/Gediz. 

3.8. Orman İçinde Olanlar

Çoban Baba/Avdan, Al Koca Tekke-

si/Uluköy, Selim Dede/Çukurca, Çırpılı 

Dede/Hamıs Bey, Duman Dede/Doma-

niç, Osman Dede/Domur, Nalbant Hüse-

yin ve Mümine Hatun, Şerife Ana ve Ebe 

Ana, Gül Ana, Paşa Balı/Saruhanlar, He-

mit Dede/Domaniç, Ebe Çamlığı, Helva-

cı Dede/Domaniç, Yâren Dede/Domaniç, 

Saru Batu Savcı Bey/Karaköy/Domaniç, 

Doğruçam Dedesi/Şaphane.

3.9. Park İçinde Bulunanlar

Balıklı Dede/Tavşanlı, Sarı İsmail Sul-

tan/Tavşanlı, Ana Sultan, Karagöz Ahmed 

Paşa, Dede Çamlığı/Gediz

3.10. Şehir Merkezinde Olanlar

Arslan Bey, Terzi Dede, Gaib Dede/ 

Tunçbilek, Hamza Dede/Altıntaş, Işıkselvi 

Tekkesi/Çayırbaşı, Koyundamı Dedesi, Ço-

ban Dede/Domaniç, Arap Dede/Domaniç, 

Ahî Arslan, Ahi Evren, Ahi Evren Sultan, 

Ahi İzzettin Alemdâr Sultan, Al Dede, Yor-

gun Çelebi, Cafer Dede (Külhancı Baba), 

Ergun Çelebi Türbesi, Cemalettin Sultan, 

Ersek Sultan.

3.11. Tepe Üzerinde Olanlar

Erenler Tekkesi, Oğlanlar Türbesi, Kız-

lar Türbesi/Işıklar köyü, Murat Dede/

Murathanlar, Hasan Dede Türbesi/Al-

tıntaş; Güllü Dede Türbesi, Koyun Baba/ 

Domaniç, İhsan Dede/Karamanlar, Saru 

Batu- Savcı Bey/Karaköy, Kızeğreti De-

desi/Aksu, Kapaklı Dede, Somaklı Dede, 

Koru Dede/Yeşilköy/Domaniç; Bun Dede, 

Kırklar, Hıdırlık/Merkez; Doğruçam De-

desi, Seyit Gazi/Değirmender, Hacet Te-

pesi/Şaphane; Küçük Dede, Yeni Dede/ 

Hisarköy, Ece Sultan Türbesi, Hacı Mehmet 

Efendi Türbesi/Topçu Dedesi, Hacı Ahmed 

Efendi Türbesi, Cabire Sultan Türbesi,Acem 

Baba/Simav; Hamza Yâreni, Ahmatçık, Işık 

Ali/Şeyhler, Tekke/Kutlubeyler, Gözcü 

Baba/Samrık, Kız Dede/Örencik, Hasan 

Dede Türbesi/Bahatlar, Sübbah Dede (Süt 

Baba)/Bahatlar, Arap Baba/Akçaalan, Pir 
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Mahmut Türbesi/Gediz, Namazlağı Dede/ 

Akçaalan, Çam Dede/Aksaklar, Yunus 

Dede/Gediz, Murat Dede/Gediz, Karado-

na Bey/Gediz, Mehmet Dede/Ece Köy, Işık 

Dede, Işıklar/Gediz.

3.12. Yol Kenarında Olanlar

Köse Kalfa/Tavaşnalı, Pir Ahmed Efen-

di/Sofça, Osman Dede/Ilıca, Yenice Türbe-

si/Yenice köyü, Fike Sultan/Karacaören, 

Ahi Yusuf Türbesi/Gümüşköy, Tekke/Yal-

nızsaray, Yak Dede/Güney, Şehit Dede/

Saruhanlar, Yağıbasan, Fatma Ana, Ömer 

Bari, Tatar Dedesi, Tekke/Günlüce, Hacı 

Baba. 

3.13. Tarla İçinde Olanlar

Meçhulasker/Doğuluşah, Bedreddin 

Türbesi/Simav.

4. TÜRBE VE YATIRLARDA 

YATAN ZATLARIN UNVANLARI

4.1. Baba

Eski Türkçe’de “Babay” şeklinde de 

kullanılmış olan kutsal içerikli bu sözcük, 

çeşitli Türk Lehçelerinde, Ulu Ata anlamını 

koruyarak ata ruhuyla bağlı bir anlam ifa-

de etmiştir (Beydili, 2005:88). Baba isimli 

pirlerin büyük çoğunluğu, yüksek dağ baş-

larını mekân tutmuşlardır. Baba kelimesi, 

hem idari hem de tasavvufi terim olarak 

Selçuklu ve Osmanlılarda da kullanılmış-

tır. Günümüzde tekke, türbe, mezar ve yer 

adlarında baba kelimesinin kullanılması da 

zamanında oraya yerleşmiş Türk dervişle-

rinden veya sevilen, sayılan büyük şahsi-

yetlerin hatırasından kaynaklanmaktadır 

(Köprülü, 1961:165-166). Anadolu’nun fet-

hinden sonra buraya gelen sûfi ve dervişler 

arasında baba unvanlı mutasavvıf ve top-

lum önderleri bulunmaktadır. Anadolu’da 

Fütüvvet Teşkilatı’nın menşe’ine bakılacak 

olursa, Türklerde İslâm’dan evvel mevcut 

olan “Alplık, Ata-Babalık, Aksakallılık” 

gibi müesseselerin varlığı görülecektir (To-

run, 1998:509). Türkmen zümreleri tarafın-

dan bu dervişlere “Bab” ve “Baba” denil-

mesinin yanı sıra “Ata”, “Dede”, “Abdal” 

da denilmiştir (Ocak, 2000:22). “Baba” veya 

“Dede” unvanlı Türkmen dervişleri, köy-

lülerin ve göçebelerin manevi hayatlarının 

başlıca düzenleyicisi ve hâkimiydiler (Köp-

rülü, 1999:100). Türk toplumunun manevi 

mimarları olan bu kişiler şunlardır:

Somuncu Baba, Sarı Baba/Tavşanlı; 

Gurbet Baba, Baba Sultan, Ali Baba, Kurt 

Baba (Kutlu) ve Alacaatlı Baba, Oda Yakan 

Baba, Çoban Baba, Ali Baba, Tuğrul Baba, 

Koçubaba, Karakuzu Baba14 ve Akbaba/

Merkez köyler; Resul Baba/Altıntaş; Ali 

Baba, Koyun Baba/Domaniç ; Külhancı 

Baba (Cafer Dede), Karadonlu Can Baba/

Merkez; Hacı Baba, Acem Baba/Simav; 

Ali Baba/Hisarcık; Gözcü Baba, Süt Baba/

Emet, Cihan Baba, Ali Baba, Arap Baba, 

Gaflet Baba, Hacı Baba/Gediz; Doğlu 

Baba/Tavşanlı.

Burada kullanılan baba aslında genel 

manada evliya anlamında kullanılmakta-

dır. Bu ve benzeri şahsiyetler için kullanılan 

14 Fotoğraf 12
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“Baba, ata aziz, sultan “ adları Türk kültür 

çevresindeki aynı fonksiyonu taşıyan şah-

siyetler için kullanılan birer sıfattır (Çetin, 

2007:70). 

4.2. Bey

Daha çok medrese eğitimi almış ve ta-

rihi şahsiyetleri bilinen velilere verilen un-

vanlardan biridir. Arslan Bey/Tavşanlı; 

Hamıs Bey, Savcı Bey/Domaniç; Kara Ah-

med Bey Türbesi, Yakup Bey/Merkez; Do-

ğan Bey Türbesi/Simav, Karadona Bey, Koca 

Bey/Gediz. 

4.3. Çoban

Türk kültüründe çobanlık bir meslek-

ten daha çok yardımcı karakter ve koru-

yucu iye fonksiyonuna dönüşmüş kültürel 

ögedir. Göçebe bir toplumda hayvanları 

eğiten ve onları koruyup gözeten çobanı, 

ata kültünün bir yansıması olarak da dü-

şünebiliriz. Velilerin genel mesleği çoban-

lık olarak karşımıza çıkmaktadır. Sığırtmaç 

Dede, Çoban Evliyası ve Koyun Baba tür-

beleri Türk kültüründe evliya çoban ilişkisi 

açısından önemlidir (Önal, 2000:42).

Ammi Çoban Seyyid Hazretleri/Tav-

şanlı, Çoban Baba/Merkez köyler. Koyun-

baba/Karaköy, Çoban Baba (Koyun Damı 

Dedesi)/Domaniç.

4.4. Dede

Kızılbaş Türkmenler, dedeler önünde 

secdeye kapanırlar. Bu eski Türk geleneği-

dir. Bu durum Türklerin saygı duydukları 

şeylere ve insanlara yükündükleriyle (sec-

de) açıklanabilir (Eröz, 1992:32). Kütahya 

yöresi Alevi-Bektaşi geleneğe sahip köyler-

de, pirlere ait dede mezarları dikkat çekici-

dir. Bu yerleşim yerlerindeki türbe ve yatır 

sayısı Sünni bölgelere göre oldukça fazla-

dır. Ayrıca dede, Bektaşilikte şeyh ve baba 

manalarını da taşımaktadır. Alevi-Bektaşi 

geleneğinin önemli temsilcileri Dedeler ve 

onların eşlerine Ana denildiği de hatırla-

nırsa bu iki sıfatın türbelerin vazgeçilmez 

unvanları olduğu söylenebilir. Anadolu’da 

olduğu gibi, Kütahya yöresinde de ermiş 

kişilerin türbe ve yatırları için dede sözcü-

ğü kullanılmaktadır. Atalar kültünün deva-

mı şeklinde değerlendirilebilecek dedeler 

şunlardır:

Arap Dede, Paşa Balı, Gül Ana, Ali 

Dede/Domaniç; Sarı Dede, Şaban Dede, 

Balıklı Dede, Terzi Dede, Gaip Dede, Ah-

med Dede, Pir Mehmet Dede, Celvet Dede, 

Ali Dede ve Hasan Dede, İkizler Tekke-

si, Yâren Dede- Artıranlar Köyü/Tavşan-

lı, Tokatlı Dede/Gürağaç, Çamaltı Dede-

si, Cangıllı (Tütmen) Dedesi, Doğankuzu, 

Dedesi(Kabacalar) Dedesi Köseler Köyü/ 

Tavşanlı, Gaib Dede, Rezne Dedesi/Küçü-

kilet/Tavşanlı, Dede Kıranı Dedesi-Ömer-

ler köyü/Tavşanlı, Kavşak Dedesi, Et De-

desi, Kızlar Dedesi Nusretler/Tavşanlı, 

Arap Dede- Burhan köyü/Tavşanlı, Çam 

Dede, Kocakır Dede/Tavşanlı Eren Dede, 

Evliya Dede, Sarı Baba ve Ahmet Dede/ 

Bozbelen, Tatlı Dede, Tümtüm Dede/Ka-

rakaya, Köy Dedesi-Elmaağacı, Tatlı (Tallı 

Dede) Dede, Sarı Dede/Karakaya, Recep 

Dede, Aziz Dede (Kocakır Dedesi) ve Süla-
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le Dedeleri (Kahyaların Dedesi, Yağızların 

Dedesi)/Yörgüç/Tavşanlı.

 Arap Dede/Yoncalı, Osman Dede/Ilı-

ca, Pir Ahmet Dede/Sofça, Mehmet Dede/

Kırgıl, Al Dede (Ali Dede)/Aydoğdu, Köy 

Dedesi/Kükürt, Acar Dede, Arap Dede/

Çavuşunçiftliği Köyü, Mehmet Dede/Ahi-

ler Köyü, Ali Dede, Bal Dede, Kara Dede, 

Arap Dede/Sofça Köyü, Musa Dede/De-

mirciören Köyü/Merkez köyler.

Himmet Dede/Alibeyköy, Azizi Dede/

Akçaköy, Seydi Sül Dede/Altıntaş köyü, 

Garip Dede/Altıntaş köyü, Kurbanoğlu İs-

mail Dede, Hüdai Dede ve Ümmet Dede/

Beşkarış, Sarıkız Dede/Erenler Köyü, Peri-

şan Dede/Erenköy, Söylemez Dede/Gecek, 

Murat Dede/Murathanlar köyü, Dedeler/

Yapılcan köyü, Ramazan Dede, Süt Dede, 

Celil Dede, Mehmet Dede/Yolçatı köyü, 

Hasan Dede, Güllü Dede, Akpürüm Dede/

Çalköy Belediyesi/Altıntaş.

Selim Dede/Çukurca, Çırpılı Dede, 

Duman Dede/Berçin köyü, Ahmet Dede, 

Osman Dede, Gülistan Dede/Domur, Yak 

Dede/Çarşamba, Çalı Dede, Ahmet Dede, 

Çetirler Dedesi/Küçüköy, Ahmet Dede, 

Ahmatçık, Bekir Dede Karadelicik, Abbas 

Dede, Arap Dede, Şahmaran Dede, Bek-

taş Dede/Saruhanlar, Koyundamı Dede-

si, Çam Dedesi, Hemit Dede, Kurt Dede, 

Helvacı Dede, Sancılı Dede/Fıranlar, İh-

san Dede/Karamanlar, Yâren Dede, Köprü 

Başı Dedesi, Akpelit Dedesi/Kızılçukur, 

Siğil Dede, Garipçe Dede, Güzlük Dedesi/ 

Muratlı köyü, Yağıbasan, Ese Dede, Ce-

bir Dede/Sarıot, Kızeğreti Dedesi/Aksu, 

Dede/Bükerler,, Boncuklu Dede, Karadayı-

lar Dedesi/Çakıl, Kaygılı Dede, Eftel Dede 

(Abdal Dede)/Kozcağız, Kapalı Dede, So-

maklı Dede, Koru Dedesi/Yeşilköy, Çat 

Dedesi/Güney, Tuzla Dedesi/Domaniç.

Al Dede, Bun Dede, Cafer Dede, Hasan 

Dede, Hüseyin Dede, Mehmet Dede, Evli-

ya Dede, Yunus Dede, Sakıp Dede, Kümbet 

Dede/Merkez; Doğruçam Dedesi/Şapha-

ne; Yâren Dedesi, Cıbcek Dede, Eski Dede, 

Koca Dede, Küçük Dede, Yeni Dede, En-

deresi Dedesi, Kocayaren Dedesi, Küçük-

yaren/Şenköy, Sancı Dedesi, Kuş Dedesi, 

Arap Dedesi, Tatar Dedesi, Topçu Dede-

si/Çitgöl Belediyesi/Simav; Haksız Ha-

san Dede, Mehmet Dede, Türabi Dede Işık 

Dede, Arap Dede, Çimen Dede, Hüseyin 

Dede, Mahmut Dede, Ilıca Dedesi/Hisar-

cık; Gözcü Dede/Samrık, Kara Dede, Kız 

Dede, Serdar Dede/Örencik, Hasan Dede, 

Sübbah (Süt) Dede/Bahatlar, Boran Dede/ 

Burhan köyü, Sakallı Dede/Kırgıl, Yâren 

Dede/Subak Köyü/Emet, Meyis (Veyis) 

Dede, Namazlağı Dedesi, Doyumak Dede, 

Akçaalan, Ali Dede,Çam Dede, Aksaklar, 

Yunus Dede, Murat Dede, Mehmet Dede/

Eceköy, İncir Dede, Namazlar Çamı Dede-

si Azeyrek Dedesi Akyol Dedesi Mantarlık 

Dedesi, Cumali Dedesi, Dibekkıranı Dede-

si/Gökler kasabası, Dede/Gümüşlü/Ge-

diz, Dede/Güzüngülü, Işık Dede/Gediz. 

(Aday, 2013:125-126)
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4.5. Efendi

XII. ve XIII. yy edebi metinlerinde gö-

rülmeyen efendi kelimesi, daha geç dönem-

de, din ulularına izafe edilen bir mahiyette 

kullanılmıştır. Belli bir dergâha ve med-

reseye bağlı olan velilere “Efendi” unvanı 

verilmiştir. Şeyh Ali Efendi, Ahmet Efendi, 

Es Seyyid Ebubekir Efendi/Kızılçukur Pir 

Ahmet ve Mehmet Efendi/Sofça, Kalbur-

cu Şeyhî Pir Ahmet Efendi/Merkez köy-

ler; Efendi Bula, Kara Ahmet Efendi, Ev-

liya Efendi, Şeyh Salih Efendi, Şeyh Hay-

dar Efendi/Merkez; Hacı Mehmet Efendi 

Türbesi (Topçu Dedesi)/Çitgöl, Zekeriyya 

Efendi, Hacı Ahmet Efendi Türbesi/Simav; 

Reşat Efendi/Emet. 

4.6. Eren15

Horasan ereni olarak ifade edilen bu 

zatlar halkın inanç dünyasında Horasan-

dan gelen veli insanlar olarak ifade edil-

miştir. Anadolu’ya ilk gelen inanç önderle-

rine Horasan “Ereni” denildiği göz önüne 

alınırsa bu paralellik daha kolay anlaşılır. 

Horasan Erenleri/Sekiören, Kır Erenler, 

Erenler/Kırgıl, Gayberenler/Aydoğdu, 

Erenler/Kepez, Erenler/Alayunt, Erenler 

Düzlüğü/Gediz; Eren Dede/Tavşanlı, Eren 

Tüydü/Çavdarhisar.

15 Bu konuda bakınız: Piri Er, Anadolu Aleviliğinde 
Eren Kavramının Yoğunluğunun Nedenleri, I. Ulus-
lararası Türk Dünyası Eren ve Evliya Kongresi Bildi-
rileri, Ankara, 1998, 151-162, ; Dm, Vasilyev, Yenisey 
ve Altay Göktürk Yazıtlarında Kahramanların Ad-
larıyla Birlikte Rastlanan “Eren” Unvanının Anlamı 
Hakkında, I. Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evli-
ya Kongresi Bildirileri, Ankara, 1998, 537-342.

4.7. Gazi 

Gaziler, Anadolu’yu yurt edinme-

de teşkilatlı bir şekilde bu topraklara göç 

eden Abdalân, Gâziyân, Bacıyân ve Ahiyân 

guruplarından birisidir. Bu şahsiyetler 

Türkistan’dan Anadolu’ya taşınırken birta-

kım değişim ve dönüşümler yaşamışlardır. 

“Ozan ve baskılar aşık; şamanlar muskacı 

olmuşlar; Ata- Baba, Alp ve Aksakallılar da 

İslamlaşarak Abdal, Gazi, Ahi unvanlarını 

almışlardır. Osman Gazi’nin silah arkadaş-

larının birçoğu Alp unvanını taşırken daha 

sonraki zamanlarda bütün bunlar gazi adı-

nı taşımışlardır” (Torun, 1998:11). Osman 

Gazi’nin silah arkadaşları için kullanılan 

Gazi unvanı Kütahya ili türbe ve yatırları 

içerisinde yatan asker veliler için de kulla-

nılmaktadır. Hüseyin Gazi/Körs, Gazi Hü-

seyin Paşa, Gazi Ali Baba, Kadı Şeyh Gazi/

Merkez, Seyyit Gazi/Değirmendere; Hay-

dar Gazi/Abaş; Haydar Gazi/Akçaalan, 

Doğru Gazi/Gediz; Gazi Yakup Dede/Tav-

şanlı. 

4.8. Hatun

Anadolu’nun Türkleşmesinde Bacıyan-ı 

Rum teşkilatlarının katkısı büyüktür. Hele 

ki Osmanlı devletinin tohumlarının atıldı-

ğı bu topraklarda Osman Gazi’yi yetiştiren 

Hayme Ana’nın rolü yadsınamaz. Havva 

Hatun, Hatice Hatun, Rukiye Hatun/Kara-

ağaç Köyü; Mümine Hatun/Saruhanlar, Ra-

bia Hatun/Merkez.
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4.9. Kalfa

Köse Dede, Köse Mihal veya Köse Kal-
fa/Tavşanlı, Kara Kalfa/Hisarcık.

4.10. Mekân Adıyla Anılanlar

Öteköy Tekkesi, Bayır Tekkesi/Altın-
taş; Türkmen Dedesi, Güzlük Dede, Kapak-
lı Dede, Somaklı Dede, Koru Dede/Doma-
niç; Namazlağı Türbesi, Mantarlık Dede, 
Dibekkıran Dede, Çakmak Dede, Dukluk 
Dede, Büyük Türkmen Dede, Yayla Baba/ 
Gediz; Ilıca Dede, Tütmen Dede, Gıran 
Dede, Eşen Dede, Kuru Dere Dedesi/Tav-
şanlı.

4.11. Mesleği Nedeniyle Anılanlar

Ahi Evren, Ahi İzzettin, Ahi Mehmet, 
Ahi Arslan, Ahi Mustafa, Alemdar Sultan, 
Hekim Sinan/Merkez; Ahiler Köyü Türbe-
leri/Merkez köyler; Ahi Yusuf Türbesi, Ahi 
Musa/Altıntaş; Nalbanat Hüseyin/Doma-
niç. 

4.12. Pîr

Kalburcu Şeyhî Pir Ahmet Beşir Efen-
di/Sofça, Pir Mahmut Türbesi/Gediz, Pir 
Mehmet/Tavşanlı. 

4.13. Seyyid

Seyyid Ali Sultan/Çamlıca, Seyyid 
Seydi, İshak Seydi/Gevrekseydi, Seyyid 
Ahmet/Parmakören, Seyyid Burhanettin/ 
Gümüşköy, Seyyid (Şehit) Dede/Altıntaş; 
Seyyid Ebul Vefa/Merkez; Seyyid Gazi/ 
Değirmendere Seydi Resul/Hisarcık; Sey-
yitömer/Seyitömer Belediyesi, Seyyid Ali 

Baba Türbesi/Çamlıca. 

4.14. Sultan

Âlâ Sultan (Adil Sultan), Kemal Sul-

tan, Sarı İsmail Sultan/Tavşanlı; Ana Sul-

tan Baba Sultan/Köprüören, Fike Sultan/ 

Karacaören, Ana Sultan, Baba Sultan/Mer-

kez köyler, Cemal Sultan/Afyonkarahisar; 

Alamdar Sultan, Esrek Sultan, Hüdarab-

bim (Sunullah Gaybi) Sultan, Paşam Sultan, 

Hazrılık Sultan/Merkez, Ece Sultan, Cabi-

re Sultan/Simav; Balım Sultan, Şeyh Çakır 

Sultan/Şeyhler, Seyyid İbrahim Sultan I, 

Seyyid İbrahim Sultan II/Merkez. 

4.15. Şah

Doğulu Şah/Doğluşah, Bayram Şah/ 

Bayramşah/Merkez köyler; Arap Şah/Ge-

diz. 

4.16. Şeyh

Şeyh Muslihittin Efendi, Şeyh Salih 

Efendi, Kadı Şeyh Tekkesi/Merkez; Şeyh 

Veli Bayram, Kalburcu Şeyhi Pir Ahmet 

Efendi, Şeyhi, Şeyh Ali Efendi/Merkez 

köyler; Şeyh Bedrettin Türbesi/Gediz; Şeyh 

Ali Efendi/Tavşanlı.

4.17. Ana

Ana Sultan/Ana Sultan köyü, Şerife 

Ana/Saruhanlar, Hayme Ana/Çarşamba, 

Gül Ana/Saruhanlar, Fatma Ana/Merkez.

4.18. Çelebi

Yorgun Çelebi, Ergun Çelebi/Merkez. 
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4.19. Evliya

Evliya Efendi Türbesi/Merkez. Evliya 

Dede/Gediz, Evliya Dede/Tavşanlı.

4.20. Gelin

Gelin Mezarı/Domaniç; Gelin Çamı/

Gediz. 

4.21. Koca

Al Koca Tekkesi/Uluköy, Ak Koca/

Akbaba/Sobran; Eski Koca-Yeni Koca, Ko-

cayaren Dedesi/Şenköy, Koca Mezarı/ 

Tavşanlı, Kocakapı Tekkesi16, Kocakaya, 

Koca Çam, Koca Orman/Gediz. 

4.22. Yâren

Hamza Yâreni Türbesi/Şeyhler Belde-

si/Yâren Dede/Emet; Yâren Dede/Gümüş-

lü.

SONUÇ 

Türk kültürünün manevi dinamiklerin-

den olan evliyalar topluma hoşgörüyü, yar-

dımlaşmayı, dert ve sıkıntıları paylaşmayı 

ve benzer erdemleri kazandıran şahsiyet-

lerdir.

Huzur ve güven kaynağı olan bu 

mekânların ortaya çıkışları velinin göster-

diği keramet neticesinde gerçekleşir. Veli, 

dede, baba gibi unvanlarla kutsal kabul 

edilen bu kişiler, bazen kişilerin rüyalarına 

girerek kendisini ifşa eder, bazen de gün-

lük hayatta kendisini gösterir ve mezarının 

16 Fotoğraf 13

üzerine türbe yapılmasını ya da etrafının 

çevrilmesini ister. 

Tekke ve zaviyeler şehri olan Kütah-

ya’daki türbe ve yatırlara mimari açıdan 

bakacak olursak, genellikle tarihi şahsiyeti 

bilinen âlim, din adamı, şair gibi şahsiyetle-

rin mezarları türbe olarak tarihi şahsiyetin-

den çok menkıbevi şahsiyeti bilinen mezar-

lar ise yatır olarak isimlendirilmiştir. 

 Kutsalın tezahür ettiği mekânlardan 

biri de camilerdir. Eski Türk inanç siste-

minde yer alan atalar kültüne, İslami bir 

kisve kazandırmak için evliyanın mezarı 

genellikle cami bahçesinde, bodrumunda, 

yerleşim yerine yakın mekânlarda bulu-

nur. Bazı türbeler, Anadolu’da olduğu gibi, 

evlerin içinde kalmış, bazıları mezarlıklar 

içerisinde bazıları da ormanlık alan içerisin-

de kalmışlardır. Türbe ve yatırların en çok 

bulundukları coğrafi mekân ise dağ (tepe) 

başlarıdır. 

Kütahya tasavvuf hareketlerinin yo-

ğun olarak yaşandığı bir bölgedir, bu yüz-

den toplum önderlerine evliya anlamında 

“Baba” unvanı, “Dede” unvanından sonra, 

ikinci sırada verilmiştir. Tezimizde baba 

unvanlı olan “Somuncu Baba, Sarı Baba, Ali 

Baba, Gurbet Baba, vd. olmak üzere yirmi 

beş tane kültür dinamiklerimizden evliya 

yer alır. Türk toplumunun hayat bulduğu 

manevi mimarları olan bu evliyalara veri-

len diğer adlandırmalar ise şunlardır: Bey, 

çoban, efendi, gazi, hatun, kalfa, pir, seyit, 

sultan, şah, şeyh, ana, çelebi, evliya, gelin, 

koca, yâren, ece. 
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ÜSKÜDAR KARACA AHMET SULTAN KÜLLİYESİ

USKUDAR KARACA AHMET SULTAN COMPLEX

Fahri MADEN1

ÖZ

Karaca Ahmet Sultan Anadolu’nun 

Türkleşmesinde katkılarıyla ve hekimliğiy-

le öne çıkmış, Alevi ve Bektaşi çevrelerce 

de sahiplenilmiş tarihi bir şahsiyettir. Ka-

raca Ahmet Sultan’ın Üsküdar’daki türbesi 

Gülfem Hatun (ö. 1561) tarafından yaptı-

rılmıştır. Ardından XVI. yüzyıl içerisinde 

burada bir tekke tesis edilmiştir. Karaca 

Ahmet Sultan türbe ve tekkesine bir nakit 

aktarımı tespit edilememiş olmakla beraber 

elimizdeki belgeler bizi bu tekkenin XVI. 

yüzyılın ikinci yarısında bir vakıf haline 

geldiğini, Sultan III. Murat’ın kadın akra-

baları tarafından da ihya edildiğini haber 

vermektedir. Zira türbenin iç kapısındaki 

kitabede Sultan III. Murat’ın yakınların-

dan bir kadının (Nurbanu Atik Valide Sul-

Makale geliş tarihi: 26.08.2017,  Makale kabul tarihi: 26.11.2017

1 Yrd. Doç. Dr., Kastamonu Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ORCID ID: 
https://orcid.org/0000-0002-8529-9165.

tan) 1594’te Karaca Ahmet Sultan tekkesi 

ve türbesini tamir ettirdiği yazılıdır. Bu şe-

kilde XVI. yüzyılda oluşan Karaca Ahmet 

Sultan Külliyesi’ne türbe ve tekkenin yanı 

sıra zamanla cami ve mektep gibi yapıla-

rın ilave edildiği, bu yapıların devamlılığı 

ve ihtiyaçları için vakıf tesis edildiği arşiv 

kayıtlarında yer almaktadır. Bu çalışma-

da Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Vakıflar 

Genel Müdürlüğü Arşivi’nde yer alan bel-

geler ışığında Üsküdar’da faaliyet göster-

miş olan Karaca Ahmet Sultan Külliyesi 

ele alınacaktır. Sözü edilen arşiv belgeleri 

XIX. yüzyılda yoğunlaşmaktadır. Bu arşiv 

belgelerinde külliyedeki türbe, tekke, cami 

ve mektebe ait görevli tayinleri, yapılan ta-

mirler, muhasebe kayıtları, gelirler, vakıf 

malları, post-nişin ve vakıf görevlileri gibi 

pek çok hususta bilgiler bulunmaktadır. Bu 

bilgiler ele alınarak Karaca Ahmet Sultan 

Külliyesi’nin tarihi gelişimi ortaya çıkarıla-

caktır. 

Anahtar Kelimeler: İstanbul, Üsküdar, 

Bektaşilik, Hacı Bektaş Veli, Karaca Ahmet 

Sultan.
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ABSTRACT

Karaca Ahmet Sultan is a historical per-

son who has been embraced by Alevi and 

Bektashi circles and became prominent 

with his contributions about the Turkifica-

tion of Anatolia and with his being phy-

sician. Karaca Ahmet Sultan’s tomb in 

Üsküdar was built by Gülfem Hatun (d. 

1561). Then a lodge was built here in the 

16th century. Karaca Ahmet Sultan had 

not been able to find a cash transfer to the 

tomb and monastery, but the documents 

in our possession tell us that this token be-

came a foundation in the second half of the 

16th century, the documents tell that Sultan 

Murat III’s relatives have also been reincar-

nated. It is written in the inscription on the 

inner door of the tomb that a woman from 

the relatives of Sultan Murat (Nurbanu 

Atik Valide Sultan) repaired the Karaca Ah-

met Sultan tekke and shrine in 1594. In this 

way, mosques and schools has added to the 

Karaca Ahmet Sultan Complex, which was 

formed in the 16th century, and it is includ-

ed in the archives that the foundation was 

established for the continuity and needs. In 

this study, Karaca Ahmet Sultan Külliye, 

which had been operating in Üsküdar, will 

be dealt with in the light of the documents 

in the archives of the prime ministry’s Ot-

toman archives and foundations. The archi-

val documents mentioned are concentrated 

in the 19th century. In these archive docu-

ments, there are many information such 

as appointments of officers of the tombs, 

tekke, mosque and mosque in the mosque, 

repairs made, accounting records, incomes, 

foundation fairs, post-nişin and foundation 

officials. By taking this information into ac-

count, historical development of Karaca 

Ahmet Sultan Kulliyesi will be revealed.

Keywords: Istanbul, Uskudar, Bektash-

ism, Haci Bektas Veli, Karaca Ahmet Sul-

tan.

GİRİŞ

Karaca Ahmet Sultan

Karaca Ahmet Sultan’ın hayatı ve tari-

hi şahsiyeti ile ilgili elimizde iki farklı bilgi 

bulunmaktadır. İlki Enisi’nin “Mir’atu’l-

vefa” adlı eserinde bulunmaktadır. Bu ese-

re göre Karaca Ahmet Sultan’ın nesebi baba 

tarafından Enes b. Malik’e ulaşmaktadır. 

Babası Sufi Abdullah diye meşhur olan Me-

lik Şehab b. Kara Arslan, annesi ise Safiyye 

Hatun’dur. Yine bu eserde Karaca Ahmet 

Sultan’ın Hamza-i Asgar’ın Mardin’deki 

hakimiyeti sırasında 3 Nisan 1151 tarihinde 

bu şehirde dünyaya gelmiştir. 96 yıl ömur 

sürmüş ve 1244 senesinde vefat etmiştir. 

Kabri, Sakarya nehri kenarındaki bir köy-

dedir (Tosun, 2009:323-328). 

Bu durumda Üsküdar’daki Karaca Ah-

met Sultan da onun evladından birine ait 

olmalıdır. Zira elimizdeki kaynaklarda yer 

alan Karaca Ahmet Sultan ile ilgili ikinci 

bilgi onun Osmanlı döneminde yaşadığıdır. 

Aşıkpaşazâde Orhan Gazi zamanı âlim ve 

dervişlerini sayarken “Geyikli Baba ve Yu-

nus Emre ve Şeyh Tapduk Emre ve Ahi Ev-
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ren ve Karaca Ahmet Sultan vardı, bunlar 

Gazi Hüdavendigâr zamanında oldular ve 

bunlar kerametleri zahir olmuş ve duaları 

müstecab azizlerdi” ifadesinde bulunmak-

tadır (Aşıkpaşazâde Tarihi, 1332:199-200). 

Ayrıca Karaca Ahmet Sultan için, “mülûk-ı 

Acem’den bir zâtın oğludur. Anadolu’ya 

gelüb Kocaili’de Geyve’ye mülhak Akhi-

sar kasabasının müzâfâtından bir mevzi’de 

tevattunla orada irtihâl etmiştir.” bilgi-

lerini vermektedir (Aşıkpaşazâde Tarihi, 

1332:200).

Rivayete göre Karaca Ahmet Sultan, 

Acem diyarında hükümdarlık yapan Sü-

leyman el-Horasini’nin oğludur. Hoca Sa-

dettin “Eşşeyh Karaca Ahmet bilad-ı Acem-

de bazı mülûk evladındandır. Cezbe urub 

bilad-ı Ruma geldi Akçahisar’a karîb ma-

halde tevattun eyledi kabr-i şerifleri anda 

meşhur ziyaretgâhtır ve mahal-i isticabet-i 

duâ ve hâk-ı pâ-yı şifâ-i merzî olduğu 

bilad-ı Rumda beyne’l-cumhur meşhûrdur” 

bilgilerini vermektedir (Hoca Sâdettin, 

1279:406). 

Saruhanoğulları zamanına ait 1371 ta-

rihli vakfiyede Süleyman Horasani oğlu 

Karaca Ahmet şeklinde geçmektedir. Bu 

durumda babasının adı Süleyman, anne-

sinin adı Sultan Ana’dır. Annesi ve babası, 

Eşme’nin Karaca Ahmet Köyü’ndeki tür-

bede metfundur (Tatlı, 2008:17; Uluçay, 

1989:153). Zevk ve safa içerisinde bir hayat 

sürerken dervişliğe yönelen Karaca Ahmet 

Sultan, Anadolu’ya gelip Geyve Akhisar’ın 

fethine iştirak ettikten sonra buraya yerleş-

miş, Anadolu’nun Türkleşmesine katkıda 

bulunup hekimliği ile öne çıkmıştır. Böyle-

ce halkın teveccühünü kazanmış ve adına 

Anadolu’nun dört bir yanında tekke ve za-

viye kurulup türbeler oluşturulmuş, namı 

dilden dile dolaşmış bir tarihi şahsiyettir 

(Şahin, 2001:374; Tatlı, 2008:16).

Hacı Bektaş Vilayetnamesi’ne göre Ka-

raca Ahmet Sultan, Anadolu erenlerinin 

gözcüsü olup Sivrihisarlı Şeyh Nurettin’in 

mürididir. Hacı Bektaş Veli, Anadolu’ya 

geldiğinde Karaca Ahmet Sultan, Fatma 

Bacı’nın uyarısıyla Hacı Bektaş’ın geldiğini 

ve Sulucakaracahöyük’e yerleştiğini öğren-

miş, ancak birtakım kerametlerini gördük-

ten sonra yanına giderek ona biat etmiştir 

(Hacı Bektaş Veli, 1958:18-19). Bu itibarla 

Alevilik ve Bektaşilik çevresinde Karaca 

Ahmet Sultan’ın önemli bir yeri vardır. Bu-

nunla birlikte bazı tarihi kaynaklarda Ka-

raca Ahmet Sultan ile Hacı Bektaş Veli’nin 

görüşmediği ileri sürülmektedir. Keza Sa-

ruhanoğullarına ait bir vakfiyede Karaca 

Ahmet Sultan’ın 1371 yılında hayatta ol-

duğu kaydedilmektedir (Uluçay, 1989:139). 

Hacı Bektaş Veli’nin 1271 yılında vefat etti-

ği dikkate alındığında bu görüşmenin pek 

mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Konu 

ile ilgili Haşim Şahin, “Karaca Ahmet’in 

Bektaşiliğe intisabı ve daha sonra bu tari-

katın en önemli şahsiyetlerinden biri hali-

ne gelmesi Hacı Bektaş’tan ziyade Abdal 

Musa ile ilişkisinden kaynaklanmaktadır. 

Karaca Ahmet’in Osmanlı topraklarında 

bulunduğu sırada bölgede yoğun bir şekil-
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de Bektaşilik propagandası yapan Abdal 

Musa kendisiyle Hacı Bektaş ocağının post-

nişini olması sıfatıyla görüşmüş olmalıdır.” 

(Şahin, 2001:375) diyerek Karaca Ahmet 

Sultan’ın Bektaşilikle ilişkisini kurmakta-

dır. Ayrıca Karaca Ahmet Sultan’ın Hoca 

Ahmet Yesevi’ye bağlılığı ve Hacı Bektaş 

Veli’ye yakınlığı Alevilerin ve Bektaşilerin 

gönlünü fethetmesine, onun Alevi olarak 

kabul edilmesine, adına kurulan tekke ve 

türbelerle günümüzde de aynı zümreler ta-

rafından sahiplenerek yaşatılmasına yol aç-

mıştır (Tatlı, 2008:17).

Bugün Üsküdar’da Karaca Ahmet Sul-

tan Cemevi tarafından yayınlanan eser-

de Karaca Ahmet Sultan’ın bir Türkmen 

Beyi’nin oğlu olduğu, gençliğinde psiki-

yatri dalında öğrenim gördüğü, ruh dok-

toru olarak Anadolu’ya geldiğinde hem 

ruh doktorluğu yaptığı hem de bir Alpe-

ren olarak Hacı Bektaş Veli saflarında hiz-

metler veren ulu bir kişi olduğu aktarıl-

maktadır (Karaca Ahmed Sultan, 1998:18). 

Karaca Ahmet Sultan’ı Hacı Bektaş Veli ile 

ilişkilendiren Alevi ve Bektaşi kaynakla-

rından anlaşılacağı üzere Karaca Ahmet’in 

Alevi Bektaşi inancındaki yeri çok önemli-

dir. Kendisine Alevi Bektaşi inancında çok 

önemli yeri olan ve cemlerde On İki Hiz-

metten biri olan gözcülük unvanı verilmiş-

tir (Tatlı, 2008:24). Bu unvanın kendisine 

Hacı Bektaş Veli tarafından verildiğine ina-

nılmaktadır. 

Tarihi kaynaklar Karaca Ah-

met Sultan’ın Osman Bey zamanında 

Anadolu’ya geldiğini2 ve 1313 yılında Gey-

ve Akhisar’ın fethine katıldığını haber ver-

mektedir. Aşıkpaşazade ve ondan yararla-

nan kaynakların onu Orhan Bey devri ricali 

arasında göstermelerinin nedeni Karaca 

Ahmet Sultan’ın bu dönemde daha aktif rol 

almasından ve Orhan Gazi ile birlikte pek 

çok bölgenin fethine iştirak etmesinden ileri 

gelmiştir. Böyle olmakla birlikte onun Gey-

ve Akhisar’ının fethine katıldıktan sonra 

Bursa’nın fethine kadar geçen dönemdeki 

faaliyetleri hakkında herhangi bir bilgi bu-

lunmamaktadır (Tatlı, 2008:18).

Karaca Ahmet Sultan 1313 son-

rası Manisa’da bir süre yaşamış, ar-

dından Afyon’a geçmiştir. Uzun yıl-

lar Afyonkarahisar’da Karaca Ahmet 

Köyü’nde ikamet edip burada Manisa’daki 

gibi bir şifa zaviyesi kurmuş, daha sonra 

zaviyenin sorumluluğunu oğlu Eşref’e bı-

rakarak Manisa’ya dönmüştür. Bazı araş-

tırmalardan hareketle bu bilginin tersi de 

mümkün görülmüş, Karaca Ahmet Sultan 

ilk önce Afyon’da kalmış, Manisa Akhisar’a 

sonradan gitmiştir (Şahin, 2001:374).

Karaca Ahmet Sultan 1329 yılında Bi-

zanslılarla yapılan Palekanon Savaşı’na 

2 Şeyh Seyyid Salih Ahmet Dede, Mecmua-i 
Tevarih-i Mevleviyye adlı eserinde 1278 yılında 
Acem diyarından validesi ile birlikte tahminen 50 
yaşında Rum’a gelip Sulucakaraöyük’te 37 yaşındaki 
Hacı Bektaş Horasanî ile görüştüğü, Hacı Bektaş’ın 
ona “Karaca Ahmedim bir yerde mekânın olsun, kırk 
yerde çerağın yansın.” demiştir (Bayar, 2001:115). 
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katılmış, savaştan sonra Üsküdar’a gele-

rek bugün kendi adıyla anılan mezarlığın3 

bulunduğu bölgeye yerleşmiştir. Bir süre 

Üsküdar’da mezarlığın içerisindeki tekke-

sinde hizmet vermiş, çok sayıda mürit ye-

tiştirmiştir. Bu tekke Osmanlı-Bizans sını-

rında bir tampon görevi üslenmiştir. Ayrıca 

Üsküdar bölgesinde dönemin önemli şah-

siyetlerden birisinin gözlerini tedavi etme-

si sebebiyle pek çok toprağın mülk olarak 

kendisine bağışlandığı ve civarda kırk üç 

kadar tekke kurduğu verilen bilgiler ara-

sındadır (Tatlı, 2008:18-19; Yaman, 1989:74; 

Okan, 1968:78). 

Osmanlı topraklarında büyük şöhre-

te kavuşan ve tarihçi Gelibolulu Mustafa 

Âlî’nin ifadesiyle Rum abdallarının “kutb-ı 

nâmd’ar”ı haline gelen Karaca Ahmet Sul-

tan Rumeli’de de fetihlere iştirak etmiştir. 

Bu münasebetle Balkanlar’da çok defa Aziz 

George ile özdeşleştirildiğinden Hıristiyan 

halk onu ve İslamiyet’i kolayca benimse-

miştir (Şahin, 2001:374). Karaca Ahmet Sul-

tan, Rumeli’de fetihlere katıldıktan sonra 

Anadolu’ya geri dönmüş, hem hastaları te-

davi etmiş, hem de kurmuş olduğu tekke-

ler vasıtasıyla Anadolu’nun İslamlaşması-

3 Karaca Ahmet Mezarlığı 1352 yılında Orhan Gazi 
tarafından fethedilen Üsküdar’da I. Murat dönemin-
de oluşmaya başlamıştır. İstanbul’un fethinin ardın-
dan giderek genişleyen mezarlığa Evliya Çelebi’nin 
“Karaca Ahmet Tekkesi mezaristan içindedir” ifade-
sinden anlaşılacağı üzere Karaca Ahmet Sultan’ın adı 
verilmiştir. Mezarlık resmi olarak 1698 yılından itiba-
ren Karaca Ahmet Sultan Mezarlığı olarak adlandırıl-
mıştır. Diğer ismi Üsküdar Mekabir-i Müslimini’dir 
(İşli, 2001:375). 

na katkıda bulunmuştur. Aşireti ile birlikte 

İhsaniye’nin Kağnıcılar köyüne yerleşen 

Karaca Ahmet Sultan burada da tekke ku-

rup hastaları tedavi etmiş, çevresini aydın-

latmış, kısa zamanda şöhreti Anadolu’ya 

yayılmıştır. Her taraftan çok sayıda hasta 

Kağnıcılar köyüne akın akın gelmiş, onun 

şöhreti köyün eski adını unuturmuştur (Ba-

yar, 2001:117). Kaynaklar Karaca Ahmet 

Sultan’ın bir süre sonra Afyon’dan ayrılıp 

Saruhanoğullarının hüküm sürdüğü Ma-

nisa bölgesine yerleştiğini haber vermekte-

dir. Beyliğin son hükümdarı İshak Bey za-

manında yaşadığı anlaşılan Karaca Ahmet 

Sultan’ın son durağı ise Akhisar olmuştur. 

Mezarı Akhisar’da kendi adıyla anılan köy-

de bulunmaktadır (Şahin, 2001:374). 

Kesin doğum tarihi gibi ölüm yılı da 

tespit edilmeyen Karaca Ahmet Sultan’ın 

Aşıkpaşazâde’nin verdiği bilgilerden hare-

ketle Orhan Gazi devrinde hayatta olduğu, 

I. Murat zamanında vefat ettiği söyleni-

lebilir (Tatlı, 2008:19). 1371 yılında Revak 

Sultan’a yapılan bir vakıf tahsisinde Karaca 

Ahmet Sultan’ın şahit olarak adı geçmek-

tedir. 1390 tarihli Hoşkadem Mescidi ve 

Yengi’deki Karaca Ahmet evkafının Karaca 

Ahmet Tekkesi’ne vakfedilmesine dair bel-

gede ise vefat ettiği anlaşılmaktadır (Ulu-

çay, 1989:139). Bu itibarla Karaca Ahmet 

Sultan’ın 1371-1390 yılları arasında bir ta-

rihte vefat ettiği tespit edilmektedir. 

Verdiğimiz bu bilgilerden aralarında 

bir asırlık fark olan Karaca Ahmet Sultan 

adında zatın bulunduğu, bunların dede-to-
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run olabileceği gibi iki farklı şahsiyet olma 

ihtimali de bulunmaktadır. Bununla birlik-

te Karaca Ahmet Sultan’ın 1615 yılında ve-

fat ettiğini iddia eden kaynaklar da vardır 

(Noyan, 2002:189).

Öte yandan Karaca Ahmet Sultan’ın 

ailesi hakkında kaynaklarda çok fazla bil-

gi bulunmamakta, elimizdeki bilgiler ge-

nelde Bektaşi menakıbnamelerine dayan-

maktadır. Karaca Ahmet Sultan’ın annesi 

“Sultan Ana”nın mezarı Eşme’de Karaca 

Ahmet Köyü’ndedir. Kız kardeşinin ismi 

“Kadıncık Ana (Fatma Nuriye Bacı)”dır. 

Çocuklarından Hıdır Abdal’ın4 meza-

rı Erzincan’ın Kemaliye ilçesinin Dutluca 

bucağının, Ocak köyündedir. Hıdır Abdal 

Sultan Tekkesi’nin Alevi inancında “Düş-

künler Ocağı” olarak özel ve önemli bir yeri 

vardır. Karaca Ahmet Sultan’ın vefatından 

sonra şeyhlik ve ruh hekimliği vazifesini 

devam ettiren oğlu Eşref Sultan’ın mezarı 

ise 31 adet yakını ile birlikte İhsaniye ilçesi-

nin Karaca Ahmet köyündedir. Bunların dı-

şında ise Kani (Gani) Abdal ve Kamber Ab-

dal adında iki oğlunun daha olduğu inancı 

hâkimdir (Bayar, 2001:124; Şahin, 2001:375; 

Tatlı, 2008:21; Yaman, 1989:65).

4 XIX. yüzyılda gelip geçen dervişlere yemek ikram 
eden Arapkir kazasındaki Karaca Sultan oğlu Seyyid 
Hızır Abdal evlatlarından vergi talep edilmemiştir 
(BOA, C.EV, 493/24931).

Karaca Ahmet Sultan-Hacı Bektaş 

Veli İlişkisi

Karaca Ahmet Sultan, Bektaşi menakıb-

larında Hacı Bektaşi Veli ile birlikte göste-

rilerek anlatılmıştır. Bu menkıbelerden en 

önemlisi Karaca Ahmet Sultan’ın, Hacı Bek-

taşi Veli’yi karşılama olayıdır. Karaca Ah-

met Sultan ile Hacı Bektaş Veli’nin ilişkile-

rini anlatan bazı menkıbeler şöyledir: 

“Hacı Bektaş Veli Anadolu’ya gelin-

ce mâna âliminde Rum erenlerine selam 

verdi. O sırada elli bin eren sohbetteydi. 

Anadolu’da gözcü olarak Karaca Ahmet 

görevliydi. Hacı Bektaş Veli’nin selamını 

Seyyid Nurettin dergâhında oturan, eren-

lere yemek pişiren biricik sevgili kızı Fatma 

Bacı aldı. Fatma Bacı’nın yanında Seyyid 

Nureddin ve Karaca Ahmet vardı. Fatma 

Bacı selamı aldığı yöne döndü. Onlarda 

döndüler. Seyyid Nureddin kimin selamını  

aldığını sordu Fatma Bacı:

- Rum ülkesine bir er geliyor. Siz eren-

lere selam verdi. Onu aldım, dedi. Hepsi-

nin içine bir ateş düştü, hepsi telaşlandılar. 

Aman O er gelirse ülkeyi alır. Halkı ken-

dine dost edinir. O’nu  Anadolu’ya sok-

mayalım, dediler. Kimisi Arş’tan Sidre’ye 

kadar velayet kanatlarını gerelim, gireme-

sin, dedi. Öyle yaptılar. Velayet kanatla-

rını gerdiler. O Hünkâr Hacı Bektaşi Veli 

‘Bismillâh’ diyerek, sıçradı, Arş’ın tavanın-

dan diyarı Rum’a girdi. Bir ak güvercin kı-

lığında uçtu uçtu. Sulucakaracahöyük’de 
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bir taşa kondu. O sırada Anadolu Erenleri-

nin içine bir korku daha düştü…

Karaca Ahmet Sultan deve yünün-

den yapılmış meşhur hırkasını çekip başı-

na murakabeye daldı. Anadolu’yu baştan 

başa taradı. Her canlıyı çift gördü. Yalnız 

Sulucakaracahöyük’de  bir ak güvercin, bir 

taşın üstünde tek başına durur idi. Eren-

ler o güvercin kılığına girmiş eri görünce 

dehşete düştüler. Hemen izin isteyip, Hacı 

Tuğrul ayağa kalktı. Bir doğan kılığına gi-

rip, olanca hızı ile Sulucakaracahöyük’e 

gelip, güvercin kılığındaki Hacı Bektaşi 

Veli’ye saldırdı. O anda Hacı Bektaşi Veli 

insan olup, doğanı yakaladı. Sıkmaya baş-

ladı. Hacı Tuğrul çok korktu, aklı başından 

gitti. Özür diledi. Sonra gelip, gördüklerini 

Anadolu erlerine anlattı Anadolu erleri:

- Biz elli yedi bin Rum eriyiz, çokluğuz 

ayağına gitmeyiz. Diye direttiler. Hacı Bek-

taşi Veli oturduğu yerden üfleyince çerağ-

ları söndü. Uzun bir uykuya vardılar. Kırk 

gün sonra uyandılar. Sonunda Hacı Bektaş 

Veli’nin ayağına gittiler. Ol hünkârın elini 

öptüler. Kendi seccadelerini yayıp, kendi 

usullerince oturdular. Hünkâr Hacı Bektaşi 

Veli:

- Horasan erlerindenim, Hz. Muham-

med (S.A.V) soyundanım. Türkistan’dan 

geliyorum, Mürşidim Hoca Ahmet 

Yesevî’dir. Aslım Muhammed Ali’dir, dedi. 

Delil gösterdi. Rum erenleri makamlarına 

gitmek için izin istediler, Hünkâr hepsine 

nasip sundu…

Bir gün Karaca Ahmet Sultan, bir as-

lana binip, eline ejderhayı (yılanı) kamçı 

gibi alıp, Hacı Bektaşi Veli’yi ziyarete gitti. 

Sulucakarahöyük’e yaklaşınca Hünkâr:

- O gelen kimse canlıya binmiş, biz can-

sıza binelim, diye  Kızılca Halvet yanında 

bir kayaya (duvara) binip Allah’ın izni ile 

duvar yürüdü. Karaca Ahmet Hünkâr’ın 

cansız duvara binmiş, geldiğini görünce; 

aslandan inip, elindeki ejderhayı attı. İki 

eren tam bir hafta sohbet ettiler, yediler, iç-

tiler, sema ettiler. Birde baktılar ki etrafın-

da binlerce âşıkı dolmuş buldular.” (Bayar, 

2001:121-122)

Menkıbelerde Karaca Ahmet Sultan’ın, 

Hacı Bektaşi Veli’nin vefatında da hazır 

bulunduğu tespit edilmektedir. Buna göre 

Hünkâr  vasiyetini yapıp, Yasin-i Şerif oku-

nurken ruhunu teslim etmiş, Sarı İsmail 

vasiyete uyup, hırkasını yüzüne örtmüş-

tür. Ardından halvetin kapısı açılıp erenler 

dışarı çıkmıştır. Erenlerin başı Fatma Bacı, 

Karaca Ahmet Sultan, Seyyit Mahmut Hay-

rani, Kolu Açık Hacım Sultan, Resul Baba, 

Cemal Seydi, Sarı Saltuk hâsılı bütün Ana-

dolu erenleri atlı-yaya gelip, cenazeye katıl-

mışlardır. Hünkar’ın vasiyetinde belirttiği 

gibi; yüzü örtülü, eli mızraklı, beyaz bir atlı 

gelmiş, selam verip mızrağı yere saplamış-

tır. Atından inip halvete girmiş, içeri yalnız 

Sarı İsmail’i almıştır. O meçhul kişi cenaze-

yi yıkayıp namazını kıldırmış, defin işlerini 

tamamladıktan sonra erenlerle vedalaşmış-

tır. Erenler kim olduğunu bilememişlerdir. 

Merak içinde beklerken, destur isteyip, Sarı 
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İsmail’e kim olduğunu sormuşlar, o boz atlı 

yüzünü Sarı İsmail’e gösterince, Hacı Bek-

taş Veli belirivermiştir. Sarı İsmail dona 

kalmış, Hünkâr:

- Er oldur ki ölmeden evvel öle, ken-

di cenazesini yıkaya ve kıldıra. Sen de var 

buna gayret et, demiş ve birden kaybol-

muştur (Bayar, 2001:122).

Bu menkıbelerden hareketle Aleviler 

ve Bektaşiler arasında Karaca Ahmet Sul-

tan bir Alevi-Bektaşi ereni olarak kabul 

görmüş, Karaca Ahmet Sultan türbeleri bu 

inanç mensupları tarafından benimsenmiş-

tir. Üsküdar Karaca Ahmet Sultan Türbesi 

de aynı şekilde Alevi-Bektaşi çevrelerin-

ce inanç merkezi olarak kabul görmüştür. 

Alevi-Bektaşi inanç dünyasında Hacı Bek-

taş Veli’nin, Sarı Saltık gibi Karaca Ahmet 

Sultan’ı Rumeli’nin Türk topraklarına ka-

tılmasına çalışmakla görevlendirdiğine ina-

nılmaktadır (Kumru, 2009:69).

Karaca Ahmet Sultan Türbesi

Karaca Ahmet Sultan Orhan Gazi’nin 

fetihlerinde önemli roller üslenmiş, fetihten 

sonra ıssız bölgelere, yol geçitlerine veya 

Hristiyan köylerine yakın bölgelere yerle-

şerek buralarda kurulan tekkeler vasıtasıy-

la buraların Türk-İslam yurdu haline gel-

mesine hizmet etmiştir (Barkan, 1942:291). 

Halk arasındaki inanca göre, Hacı Bektaş 

Veli’nin Karaca Ahmet Sultan’a “Karaca 

Ahmedim bir yerde mekanın olsun, kırk 

yerde çerağın yansın” (Araz, 1958:418-419; 

Kumru, 2009:69) dediğinden pek çok şehir-

de onun namı yayılmış, adına tekke, türbe, 

yatır, makam ve köyler5 kurulmuştur. 

Bugün bunlardan en önemlisi 

Üsküdar’da kendi adını alan Karaca Ahmet 

Mezarlığı’nın hemen yanında kurulmuş 

Karaca Ahmet Sultan Tekkesi (Cemevi) ve 

bu tekkenin bünyesindeki Karaca Ahmet 

Türbesi’dir. Karaca Ahmet Sultan adına ku-

rulan ocak ve türbe sadece Üsküdar’da ku-

rulandan ibaret değildir. Onun adına Ana-

dolu ve Rumeli’nin birçok yerinde ocaklar 

kurulmuş, türbeler oluşturulmuştur. Kara-

ca Ahmet Sultan’a ait olduğu rivayet edilen 

Afyon, Manisa6 (Vakvak Tepesi, İhsaniye-

Karaca Ahmet köyü, Horoz köyü), Anka-

ra (BOA, EV.MH, 1186/62) (Polatlı-Karaca 

Ahmet köyü), Sakarya (Taraklı), Tokat, Ay-

dın7, Bergama, Sivrihisar, Göynük8, Akhi-

sar (Karaköy), Uşak (Eşme-Karaca Ahmet 

5 İzmir Seferihisar kazası, Karaca Ahmet Sultan köyü 
(BOA, ML.VRD.TMT.d, Defter nr. 9127), Karahisar-ı 
Sahip’te Karaca Ahmet Sultan karyesi (BOA, C.EV, 
302/15374; BOA, MVL, 649/4), Eşme kazası dahi-
linde Karaca Ahmed Sultan köyü (BOA, DH.MKT, 
383/289).

6 Manisa’da Karaca Ahmed Sultan zaviyedarının 
vefatı sebebiyle, münhal maaşının kerimesi Şeri-
fe Server Hanım’a tahsisi (BOA, MVL, 345/132); 
“Mağnisa’da Karaca Ahmed zâviyesi vakfından 
mahsus Server Hanım’a ma‘âş (BOA, EV.MH, 
1929/51).

7 Aydın’da da şehir içinde Karaca Ahmet Mezarlığı 
bulunuyordu. Bu mezarlık günümüzde kaldırılmış, 
ancak Karaca Ahmet yatırı (makamı) bırakılmıştır 
(Noyan, 2002:189). 

8 Şeyh Mehmed Emin Efendi’nin Göynük kazasında-
ki Karaca Ahmed Sultan Zaviyesi hakkında arzuhali 
(BOA, MVL, 551/28).
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köyü), Bursa9, Kastamonu (Göl nahiyesi)10, 

Kırşehir (Kumru, 2009:74) ve Üsküp11 ol-

mak üzere çok sayıda türbe, yatır, mezar 

ve makam bulunmaktadır (Tatlı, 2008:33; 

Bayar, 2001:124-125).12 Bu türbe ve makam-

larda hasta tedavileri yapılmakta olup bu 

durum halkın ona karşı sevgisine ve onun 

Türk tıp folklorundaki yerine işaret etmek-

tedir (Şahin, 2001:375; Tatlı, 2008:20-21; Ba-

yar, 2001:124-125).

Karaca Ahmet Sultan’ın Üsküdar’daki 

türbesi, adını verdiği semtte, Nuhkuyusu 

caddesi ile Gündoğumu caddelerinin bir-

leştiği köşededir. Üsküdar’da tesis ettiği 

tekkede uzun süre hizmet veren Karaca 

Ahmet Sultan, Hakk’a yürüyünce cena-

zesi tekkenin bulunduğu yerde toprağa 

verilmiştir. Üsküdar’daki Karaca Ahmet 

Sultan Türbesi’nin ilk çekirdeği 1539 yılın-

9 Bursa’da Karaca Ahmed Sultan Zaviyesi zaviye-
darlığının anası mahlulünden kızı Hanife’ye tevcihi 
(BOA, C.EV, 577/29116).

10 Kastamonu’da Karaca Ahmed Sultan adına va-
kıf faaliyet göstermiştir (BOA, EV., Defter nr. 27664, 
s.4); “Kastamonu’da Göl nahiyesinde Karaca Ahmed 
zaviyesine merbut kurrânın bedele rabtı…” (BOA, 
EV.MKT, 2674/23).

11 Üsküp Tekye köyünde Bektaşi tarikinden Karaca 
Ahmed Sultan Zaviyesi ve Vakfı zaviyedarlığı (BOA, 
C.EV, 446/22600; BOA, C.EV, 259/13218).

12 “Nezâret-i evkâf-ı hümâyûn-ı mülûkâneye mül-
hak evkafdan Üsküb’de Tekye karyesinde vâki ‘ Ka-
raca Ahmed Sultan zâviyesi vakfının…” (BOA, EV. 
ZMT, 245/36). Bilim dünyasının dikkatinden kaçmış 
olan Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Karaca Ahmet 
köyündeki Karaca Ahmet Zaviyesi’nden günümüze 
sadece türbesi ve birkaç mezar taşı kalmıştır (Kuru, 
2005:49-70).

da Kanuni Sultan Süleyman’ın Bektaşi ta-

rikatına mensup olduğu rivayet edilen eşi 

Gülfem Hatun (ö. 1561) tarafından yaptırıl-

mıştır (Yaman, 1989:77; “Karaca Ahmed”, 

2012:239).13 Rivayete göre bir gece rüyasın-

da Karaca Ahmet Sultan’ın kendisine “me-

zarımı yaptır” çağrısında bulunduğunu gö-

ren Gülfem Hatun uyandığında, gördüğü 

rüyanın etkisiyle sabahın erken saatinde 

Üsküdar’a kadar giderek üstü açık bulunan 

Karaca Ahmet Sultan’ın mezarını görmüş 

ve yazdırdığı bir fermanla türbenin üstü-

ne bir tavan yaptırmıştır. Türbenin içine 

de Karaca Ahmet Sultan’ın sancağını, deve 

tüyünden örülmüş hırkasını ve tespihleri-

ni koydurmuştur. Zamanla türbenin etrafı 

da mezarlarla dolmuş ve büyük bir hazire 

olmuştur. Daha sonraki yılarda bu çerçe-

vede kurulan hazireye kendi adı verilmiş-

tir (Kocadağ, 1998:252; “Karaca Ahmed”, 

2012:239). 

Bununla birlikte Karaca Ahmet 

Sultan’ın türbesinin üstü ve yanları açık 

iken Sultan IV. Mehmet’in annesi ve Sultan 

III. Murat’ın başkadını Safiye Sultan 1595 

yılında yeniden inşa ettirmiş, bu sırada tür-

benin etrafı duvarla çevrilmiş ve bir de kapı 

açılmıştır (Kumru, 2009:132). Bu onarımla 

ilgili kitabe şöyledir: 

13 Gülfem Hatun’un, Manisa’da iken sık sık Ho-
roz Köyü’ne giderek Karaca Ahmet Sultan’ın tür-
besini ziyaret ettiği de rivayet edilmektedir (Duma, 
2017:21).
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Dürretü’t-tâc-ı sâhibetü’l-izz ü atâ

Hazret-i Vâlide Sultân o hayrü’n-nisvân

Karaca Ahmed gibi sultân-ı veliyyullahın

Merkad-i pâkini ihyâ kılub itti bünyâd

Eyledi divâr-ı cenâbına açıb hûb bâb-ı şerîf

Rûh-i pâkinden erişe âna her dem feyzâ

Cezbesi çekti şehinşâh-ı cihânı getürüb

Üstüne hâzır idi himmetin ânın Rahmân

Bundadır üçler ve kırklar, yediler, ricâl-i gayb

Yeridir bunda kabûl oluna dualar her ân

Ravzasın her ki ziyâret ide, hayriyle dua

İde hem padişâhı hem sâhibetü’l-hayra dua

Dedi itmâmına Asîrî dahî târih

Pâk-ı câ tekyegâh-i Karaca Ahmed Sultân (Kumru, 2009:133)

Türbenin giriş kapısı üzerindeki kitabeden binanın bir defa da 1866 yılında saray 

mutfağı memuru Ziya Bey tarafından eşi Fehmiye Hanım’ın ruhu için yeniden yaptırıldı-

ğı anlaşılmaktadır. Türbe kapısı üzerindeki kitabede şunlar yazılıdır: 

Ravza-i feyz-i fütûh-i Karaca Ahmed’dir

Gel erenler oku bir Fâtiha kıl istimdâd

Eyledi zevcesi Fehmiyye Hanım rûhu için

Matbah-ı Âmire me’muru Ziyâ Bey bünyâd (1283/1866-1867) (Kumru, 2009:133)

Bugün Karaca Ahmet Sultan Türbesi, 

Üsküdar›da en çok ziyaret edilen türbeler-

den biridir. Türbeye sade bir kapıdan gir-

dikten sonra dar bir koridordan ilerlenip 

Karaca Ahmet Sultan’ın sandukasına ulaşıl-

maktadır. Türbenin hemen girişindeki bu-

gün danışma olarak kullanılan küçük oda-

nın geçmişte akıl hastalarını tedavi etme 

amacıyla kullanıldığı ifade edilmektedir 

(Tatlı, 2008:29). 

Türbenin dış kapısından içeri girildi-

ğinde 2.5 metre eninde, 8 metre boyunda 

bir koridor ve koridorun sonunda sanduka-

nın bulunduğu bölümün kapısı görünmek-

tedir. Bu kapı gündüzleri sürekli açıktır. 

Dış kapının yanından türbenin içi görüle-

bilir konumdadır. “Ortalama 40 metre kare 

dolayında olan türbenin doğu cephesinde 

üç ve güney cephesinde de dört adet olmak 

üzere yedi büyük pencere İslami tarzda mi-
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mari özelliğe sahip olup üstleri yarım dai-

re biçimindedir. Tavan kısmı kubbeli olup, 

ortasında büyük ve renkli bir avize sarkı-

tılmıştır. Kuzey cephesindeki duvar kısmı, 

pencereler, altın renkli yaldızlı boya ile bo-

yanmıştır. Orta yerdeki büyükçe sanduka, 

yeşil renkli çuha ile kaplanmış ve duvarlar 

da yağlı boya ile yeşile boyanmıştır. Duvar-

ların alt kısımları beyaz mermer lambrilerle 

kaplanmış olup, zemin kısmı halılarla dö-

şenmiştir. Sanduka, sarı pirinç çubuklarla 

kafes içine alınmış olup köşelere de ve yan-

larda iri tespihler bağlanarak sarkıtılmıştır. 

Doğu cephesi pencerelerinin iki başında 

altışar ampullü, ayaklı aplikler süslemekte-

dir. Giriş kısmının sağında bir pencere ko-

ridora bakarken, solunda da duvar dibinde 

demirli bir camekan içinde Karaca Ahmet 

Sultan’ın deve yününden örülmüş hırkası 

ve uzunca iri 99’luk tespihi asılıdır.” Türbe-

deki hırka, Horasan ekolü ricalinin giydik-

leri, kolsuz ve Deltak (Haydariye biçimli) 

adı verilen bir giysidir. Ayrıca mezarın kıb-

le tarafında üzeri bantlanmış Alem (Bay-

rak) vardı. Bu bayrak üzerinde “İnna fetah-

na leke fethan mubina (Fetih suresi ayeti) 

ile On İki İmamların isimleri yazılmıştı. 

Yine duvarda cam çerçeve içerisine konul-

muş talik yazı ile altılı terci-i bend şöyledir:

“Mu’cizat-ı a’zamın inkar olunmaz çün Ali

Türbe-i sırr-ı nümâyâna giren bağlar eli

Sen ki ravza-i rızanın en mukaddes bir gülü

Kubbe-i hazretini eyler tavaf cân bülbülü

Yürüten cansız duvarı Hacı Bektâş-ı Veli

Bindin arslana muzaffer Karaca Ahmed Veli

Bu kerâmet ekberin izhar eden sultanlığın

Üsküdar’ın zulmetin rûz eyleyen lem’ânlığın

Hıfz eden bunca enâmı şol senin seyrânlığın

Şu’leyâb eyler kararmış kalpleri nûrânlığın

Yürüten cansız duvarı Hacı Bektaş-ı Veli

Bindin arslana muzaffer Karaca Ahmed Veli

Ben cihât-ı kabrinin meskûnu şâ’ir Müslim’im

Sen veliyy-i müstakim ekseri tevhid ehlinin

İş bu nazmımla beni gel kıl kabul gayri kerîm

Pîşgâh-ı zâkir-i serhâzınım nesl-i güzîn 

Yürüten cansız duvarı Hacı Bektaş-ı Veli

Bindin arslana muzaffer Karaca Ahmed Veli”
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Karaca Ahmed Sultan ki kutbü’l-arifin idi

Niyaz ile gelüb her subh ü şam eşiğine yüz sür

Keramet ehlidir evladı hem sahib-i nazardır

Ziyaret ile tazim et huzurunda ayağın dür

Berat gecesi öldü Şeyh Mehemmed dediler tarih

Bu köhne tekkeden el çekdi hem göçdü Mehemmed Dede (1050/1640-1641) (Kumru, 

2009:133)

Hırkanın bulunduğu camekanın he-

men yanından uzunca bir dolap içinde sar-

kaçlı eski bir saat bulunmaktadır (Noyan, 

2002:188, 190). 

Bedri Noyan sandukanın “baş tarafın-

da hiçbir tarikatı simgelemeyen bir sikke 

bulunmaktadır” (Noyan, 2002:190) bilgisi 

veriyorsa da bugün on iki dilimli Bektaşi 

tâcı yer almaktadır.

Türbenin “tavan kısmı kubbeli olup, 

ortasında büyükçe renkli bir avize asılı 

olup pencereler, altın renkli yaldızlı boya 

ile boyanmıştır. Türbeye girişten hemen 

sonra karşımıza çıkan sanduka, yeşil renk-

li bir bezle kaplanmış ve duvarlar da yeşile 

boyanmıştır. Ayrıca zemin kısmı halılarla 

döşenmiş olduğundan bu kısma ayakkabı-

lar çıkarılarak girilmektedir. Yine türbenin 

olduğu bu bölüme giren bayan ziyaretçiler 

başlarını kapatmaktadırlar. Sanduka, sarı 

demirli çubuklarla muhafaza altına alın-

mıştır. Ayrıca sandukaya tesbihler bağlan-

mıştır. Bu alan buraya gelen ziyaretçiler 

tarafından özellikle bayan ziyaretçiler ta-

rafından sıkça temizlenmektedir.” (Tatlı, 

2008:35) “Ziyaretçiler eşikten itibaren sü-

rünerek sandukaya kadar gelir dua ederek 

adakta bulunup sandukanın etrafını döner-

ler. Yine arkalarını sandukaya dönmeksi-

zin geriye çekilir ziyaretlerini tamamlarlar. 

Sandukanın yanında asılı tesbihler bulu-

nur. Bunlar kutsal kabul edilir. Bazı ziyaret-

çiler sürünerek sandukanın etrafını dolaşır-

ken tesbihin bulunduğu yere gelir. Ve onu 

üç defa boynuna geçirip çıkarırlar. Bu su-

retle dualarının kabul olacağına inanırlar” 

(Tatlı, 2008:34).

“Bu mütevazı türbe yaklaşık 700 yıldır 

O’nun sevenlerinin, O’ndan şifa bekleyen-

lerin, yardım dileyenlerin ardına dek açık 

kapısı olarak hizmete devam ediyor. Tür-

bede, giriş kapısının solundaki kapıdan içe-

ri girilince üç mezar ziyaretçileri karşılar. 

Bunlar Karaca Ahmet Sultan’a hizmet eden 

ve tekkede görev yapan post-nişin mezar-

larıdır. Mezar taşlarının ilki 1640 tarihinde 

vefat eden Şeyh Mehmet Efendi’ye, ikinci-

si 1732 tarihinde vefat eden Selim Dede’ye 

ve üçüncüsü 1759 tarihinde vefat eden Şeyh 

Halil Dede’ye aittir” (Duma, 2017:22).

Karaca Ahmet Sultan’a ait olduğu ifade 

edilen makamının karşısındaki bu üç meza-

rın kitabesi şöyledir: 
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XIX. yüzyıl arşiv belgelerinde Karaca 

Ahmet Sultan türbesindeki gelişmeleri ve 

görev değişikliklerini takip etmek müm-

kündür. 1838 yılında Karaca Ahmet Sultan 

Türbesinde Şeyh Ahmet Muhtar türbedar 

bulunuyordu. Bu tarihte türbeye aylık 15 

kuruş yemek parası tahsis edilmiştir (BOA, 

EV.HMH.SRG, 57/232; BOA, EV.HMH.

SRG, 47/375). Daha sonraki yıllarda da ye-

mek parasının verilmesine devam edilmiş-

tir (BOA, EV.MKT.EVM, 2/71). 1845, 1848, 

1853, 1854, 1867, 1881 yıllarında Karaca Ah-

met Sultan Tekke ve Türbesi’ne 30’ar ku-

ruş Muharremiye parası verilmiştir (BOA, 

EV.HMH.ZMT, 39/82; BOA, EV. MH, 

180/101; BOA, EV. MH, 1260/51; BOA, 

EV.MH, 2083/91; BOA, EV.MH, 422/108; 

BOA, EV.MH, 476/12). Ayrıca 1850 yılında 

türbedara 35 kuruş verildiği tespit edilmek-

tedir (BOA, EV.MH, 296/54).

1857 yılında Üsküdar’daki Karaca Ah-

met Sultan Türbesi’nin harap bir hale gel-

miş olmasından dolayı tamir ettirilmesi 

gündeme gelmiştir. 10 Eylül 1857 tarihinde 

türbedar tarafından verilen arzuhal üzerine 

türbe binası kontrol edilmiş, bu ilk incele-

mede binanın 23.153,5 kuruş parayla tamir 

edilebileceği anlaşılmıştır. İkinci kontrol-

den sonra gerekli masrafın 3.153,5 kuruş 

indirilmesi söz konusu olmuş, Minas Kalfa 

üzerinde tekarrür edip kontrata bağlanmış 

ise de türbe vakfının yeterli gelire sahip ol-

maması, tamir masrafının hazineden karşı-

lanması durumunu ortaya çıkarmıştır. Bu 

durumda tamiratın yapılması veya erte-

lenmesi gibi iki ihtimal oluşmuştur (BOA, 

EV.MKT, 3/112). Nitekim konu Evkaf-ı 

Hümayun Nezareti tarafından Meclis-i 

Vala’ya havale edilmiş, mecliste Karaca 

Ahmet Sultan hazretlerinin tamire muh-

taç olan türbesinin birinci şık dikkate alı-

narak 20.000 kuruşa Minas Kalfa’ya tamir 

ettirilmesi ve zikredilen paranın hazinece 

münasip birinin muhasebesine masraf kay-

dedilmesi kararlaştırılmıştır (BOA, MVL, 

354/77; BOA, İ.MVL, 380/16649). 

20 Eylül 1859 tarihinde Üsküdar’da Ka-

raca Ahmet Zaviyesi Vakfı’nın tevliyet ve 

türbedarlığı görevi müşterek olarak Şeyh 

Ahmet, Salih ibn Hüseyin, Hacı Halil bin 

Mustafa, Süleyman, Hüseyin, Mustafa bin 

Mehmet Emin, Abdülfettah bin Abdürrez-

zak ve Derviş Hasan bin İbrahim’in üzerle-

rinde iken Şeyh Ahmet, Hüseyin, Mustafa 

ve Derviş Hasan evlatsız olarak vefat etmiş-

lerdir. Bunlardan Salih’in geride Mehmet 

Sadreddin Halife, Ahmet Sezâi Halife ve 

Zeynep Hatun; Hacı Halil’in Ahmet Ziya-

eddin Halife ve Mustafa Bedreddin Halife; 

Süleyman’ın Mustafa Halife, Hüseyin Hali-

fe ve Azime Hatun; Abdülfettah’ın ise Ab-

dürrezzak Halife isimli evlatları kalmıştır. 

Bu itibarla adı geçen tarihte Karaca Ahmet 

Zaviyesi tevliyet ve türbedarlık görevle-

rine bu kişiler atanmıştır (BOA, EV.MKT, 

1804/21; BOA, EV. MH, 706/83). 

1897 yılında Karaca Ahmet Zaviyesi 

türbedarlığına on yedi hisse itibarıyla bir 

hissesine Tayyar Efendi’nin görevlendiril-

miştir (BOA, EV.MKT, 2373/6).
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5 Eylül 1899 tarihinde Karaca Ahmet 
Sultan Türbesi türbedarlığı on yedi hisse-
sinden bir hissesi Fatma Tuana Hanım’a 
tevcih edilmiştir (VGMA, Defter nr. 1846, 
s.304).

1901 yılında Karaca Ahmet Sultan Tür-
besi türbedarlığını vakıf evladından ba-
zıları idare etmekte iken İhsan Efendi’nin 
dışardan bir müdahalesi söz konusu ol-
muştur. Nitekim yapılan şikâyet üzerine on 
yedi hisse halinde ve batın evlada meşrut 
bir şekilde idare edilmekte olan türbedarlık 
vazifesine gerek İhsan Efendi’nin gerekse 
başkalarının müdahalede bulunmamaları 
emredilmiştir (BOA, EV. MKT, 2643/69).

1904 yılında bir görev değişikliği de 
Karaca Ahmet Sultan Türbesi etrafındaki 
mezarların koruculuk görevinde yaşanmış-
tır. Zikredilen tarihte koruculuk görevine 
Veli Ağa getirilmiştir. Bu görev değişimi 
sırasında yapılan incelemede 1865 tarihi iti-
barıyla koruculuk görevini Hüseyin Hüsnü 
Efendi’nin ifa ettiği de anlaşılmıştır (BOA, 
EV.MKT.CHT, 576/125).

1910 yılında Karaca Ahmet Sultan 
Dergâhı Postnişini olarak Hacı Feyzullah’ın 
ismi geçmektedir (VGMA, Defter nr. 3628, 
s.370). 

Karaca Ahmet Sultan Türbesi türbe-
darlığının sekiz hissede bir hissesine mu-
tasarrıf Fatma Zübeyde binti Abdürrezzak, 
24 Mayıs 1913 tarihinde mazereti sebebiyle 
türbedarlık hizmetinin atıl kalmaması için 
yerine vekil olarak Süleyman Efendi’nin 
eşi, Fatma Hanım binti Ali Efendi’yi bırak-

mıştır (BOA, IMUF. EHMM, 784/89).

Öte yandan Üsküdar’daki Karaca Ah-

met Türbesi’nin yanında Karaca Ahmet 

Sultan’ın Horasan’dan Anadolu’ya ona bi-

nerek geldiğine inanılan ve orada vurulup 

ölmüş savaş atına ait bir mezar daha bu-

lunmaktadır (Şahin, 2001:375). Türbenin 

mezarlığında atının mezarının bulunduğu 

iddiası göçebe Türk-Moğol kültürünün 

tekke geleneğindeki tesirini göstermek-

tedir (Yaman, 1989:86-87). Alevi kaynak-

lara göre Karaca Ahmet Sultan kendisi-

ni Horasan’dan Anadolu topraklarına ve 

Üsküdar’a kadar taşıyan atını çok severmiş. 

Atının vefat etmesine çok üzülen Karaca 

Ahmet Sultan ona tekkenin hemen yakı-

nında epeyce büyük bir mezar yaptırmış 

(Tatlı, 2008:21). “Daha sonraki devirlerde, 

kimin tarafından yaptırıldığı belli olmayan 

bu mezara 6 sütun üzerine büyük bir kubbe 

yaptırılmıştır” (Gürel, 1998:144). 

“Halen burası, yürümesi geciken ço-

cukların ellerinden tutulup, mezar etrafın-

da 3 tur yaptırılması ile o çocuğun yürüye-

ceği kanaatine dayanan bir ziyaretgâh ha-

lindedir.” Ayrıca ziyaret esnasında dilekler 

tutulması ve bu dileklerin kabul edilmesi 

içinde mezarın etrafındaki kubbelere taş-

ların bırakılması söz konusudur (Kumru, 

2009:70).

Bugün bu mezarın ziyaret edilmesinde 

Karaca Ahmet Sultan’ın tekkeye gelenle-

re atının mezarını ziyaret etmelerini telkin 

etmesinden ileri geldiğine inanılmaktadır. 

Zira Karaca Ahmet Sultan kendisini ziyaret 

gelenlere “Beni ziyarete gelenler önce atı-

ma gitsinler.” dediği söylencesi bulunmak-
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tadır (Tatlı, 2008:22). Hâlbuki burası Rum 

Paşazâde Nişancı Hamza Paşa’nın meza-

rıdır. İbrahim Hakkı Konyalıya göre “Bu 

defterde tarihin karanlıklarına ışık tutacak 

kitabeler ve bazı kayıtlar da vardır. Karaca 

Ahmet Türbesi’nin batı tarafında bulunan 

altı direkli türbe diye meşhur olan ve avam 

arasında at türbesi olduğu hakkında pek 

yaygın bir rivayet bulunan türbenin Rum 

Paşazade Nişancı Hamza Paşanın olduğu 

anlaşılıyor. Ben daha evvel burada böyle 

bir kitabe görmüş ve not etmiştim. Birisi de 

buradaki bir taşa burada katır değil insan 

yatıyor! Yazmıştı. Bu deftere burada yata-

nın mezar taşı kitabesi şöyle nakledilmişti: 

Rum Paşazade Nişancı Hamza Paşa hazret-

leri” (Konyalı, 1984:493-494). 

Ayrıca Evliya Çelebi’nin verdiği bilgi-

lere göre Karaca Ahmet Sultan Tekkesi’nde 

tarik-i Yesevi’den Asumânî Dede’nin meza-

rı bulunmaktadır. Gökyüzüne bakıp söyle-

diklerinin çıktığı rivayet edilmektedir. Ay-

rıca Yavuz Sultan Selim’in Şah İsmail’e kar-

şı başarılı olacağını ve Mısır’ı fethedeceğini 

müjdelediğiyle ün salmıştır (Evliyâ Çelebi, 

1999:205). Evliya Çelebi, bu Dede hakkında 

şunları söylüyor: 

“Âsumânî Dede kabri, tarîki 

Yesevî’den bir mecâzib kimesne imiş 

dâ’imâ âsumâna bakup kelimât edüp gûnâ-

gûn hâletler zâhir olur bir kimesne imiş. 

Anın içün Âsumânî derler. Selîm Hân 

Acem’e teveccüh etdükde, ‘Yürü Selîm, 

İsmâ‘îl’i imâmlar yoluna çıldır çıldır de-

meden kurbân edüp her şey’in gavrına 

var’ buyururlar. Hakîkat Selîm Hân, Şâh 

İsmâ‘îl’i Çıldır sahrâsında bozup askerin 
dendânı tîğdan geçirüp Sultân Gavrî üzre 
gidüp anın dahi gavrına erüp Mısır’ı feth 
eder. Âsumânî Dede;’nin nutkı dürerbârları 
vücûd bulup kendüleri Karaca Ahmet 
Sultân tekyesi cenbinde kabri ma‘lûmunda 
medfûndur.” (Evliya Çelebi, 1999:232)

Zamanla etrafı büyük bir hazire-
ye dönüşmüş olan Karaca Ahmet Sultan 
Türbesi’nin çevresinde Asumani Dede’nin 
yanı sıra yine Evliya Çelebi’ye göre Civan-
kapıcıbaşı yani Vezir Rüstem Paşa Sarayı 
(Evliya Çelebi, 1999:151), Bedreddinzâde 
Mevlâna Mehmed Emin Efendi ve Hasırcı 
Baba gibi muhtemelen Karaca Ahmet Sul-
tan Tekkesi ile bağlantılı zatların mezarları 
da vardı (Evliya Çelebi, 1999:232).

Karaca Ahmet Sultan Tekkesi ve 
Vakfı

Üsküdar’da muhafaza edilerek günü-
müze kadar erişebilmiş ve hâlâ dergâh ya-
pısını koruyan beş dergâhtan biri ve tarihi 
en eski olanı Karaca Ahmet Sultan Bektaşi 
Dergâhı’dır (Mermutlu-Bolu-Büyükseç-
gin, 2014:23). Karaca Ahmet’e ait olan Üs-
küdar’daki türbesi ve makamı bir şifahane 
olmasının yanı sıra o dönemde yaşayan in-
sanlar için uçta bir merkez özelliğine sahip-
ti. Keza Karaca Ahmet Sultan Tekkesi tarih-
te Osmanlı-Bizans sınırında bir tampon böl-
ge görevini üstlenmiştir (Şahin, 2001:374). 
Nitekim Karaca Ahmet Sultan’ın Osmanlı 
Devleti’nin kuruluş sürecinde hizmetlerin-
den dolayı Abdalan-ı Rum olarak nitelen-
dirilmiştir. Bununla birlikte Abdalan-ı Rum 

ünvanı Osmanlı’nın kuruluş döneminde 
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sınırlarda Bizans’a karşı savaşan dini ni-

telikli kimselere verilmiş olmakla birlik-

te Karaca Ahmet Sultan Rum’un gözcüsü 

olarak Bizans sınırında Türkler için hizmet 

eden bir komutan konumundadır (Kumru, 

2009:129). 

Tekke, Karaca Ahmet Sultan Türbesi 

yanında idi. Kurulduğu tarih belli değil-

dir. Muhtemelen 1329 yılında Orhan Gazi 

zamanında kurulmuş (Kumru, 2009:132) 

olup Gülfem Hatun’un Karaca Ahmet 

Türbesi’nin yaptırdığı 1539’da onarılmıştır 

(Duma, 2017:22). İstanbul şer’iye sicillerin-

de 1580 yılında Karaca Ahmet Tekkesi’nin 

mevcut olduğu tespit edilmektedir (İstan-

bul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 51 

Numaralı Sicil (H. 987-988/M. 1579-1580), 

2010:151.). Ayrıca Evliya Çelebi’nin tek-

kenin varlığından bahsetmesi tekkenin 

1630’larda faal olduğunu göstermektedir. 

Evliya Çelebi “Karaca Ahmet Sultan Tek-

kesi, mezarlık içindedir” (Evliya Çelebi, 

1999:230) diye kaydedilmiştir.

XIX. yüzyıl arşiv belgelerinde Karaca 

Ahmet Sultan Zaviyesi ve Türbesi’nin Atik 

Valide Sultan evkafından olduğu belirtil-

miştir (BOA, EV.MKT.CHT, 445/14, Tarih 

1898). Atik Valide Sultan, III. Murad’ın an-

nesi Nurbanu Valide Sultan’dır. 1570-1579 

yılları arasında Mimar Sinan’a Üsküdar’da 

yaptırdığı külliyenin vakfiyesi 1582 tari-

hinde düzenlenmiştir. Bu vakıf üzerine ya-

pılan bir çalışmada vakfın 1589-1590, 1598-

1599 ve 1669-1670 tarihli muhasebe def-

terlerindeki gelir ve giderleri ayrıntılı bir 

şekilde değerlendirmiş, ancak gerek vakfi-

yede gerekse muhasebe defterlerinde Kara-

ca Ahmet Sultan Zaviyesi adının geçmediği 

görülmektedir (Sabırlı, 2012:59-82). Bunun-

la birlikte Karaca Ahmet Sultan Zaviye ve 

Türbesi’ne bir nakit aktarımı tespit edile-

memiş olmakla beraber eldeki bilgiler bu 

tekkenin XVI. yüzyılın ikinci yarısında bir 

vakıf haline geldiğini, III. Murad’ın kadın 

akrabaları tarafından ihya edildiğini göster-

mektedir. Zira türbenin iç kapısındaki kita-

beden III. Murad’ın yakınlarından bir kadı-

nın 1594’te Karaca Ahmet Sultan Tekkesi ve 

Türbesini onarıp bu kitabenin yazılı olduğu 

kapıyı yaptırdığı anlaşılmaktadır (Sabırlı, 

2012:82-83; Yılmaz, 2015: s.119-120).

Karaca Ahmet Sultan Tekkesi’nde ta-

rihi süreçte 1640 tarihinde vefat eden Şeyh 

Mehmed Efendi’nin, 1732 tarihinde vefat 

eden Selim Dede’nin ve 1759 tarihinde ve-

fat eden Şeyh Halil Dede’nin tekke-nişinlik 

yaptıkları tespit edilmektedir. 1784 tarihli 

tekkeler listesinde adı “Karaca Ahmet Sul-

tan Tekkesi” olarak geçmektedir (Çetin, 

1981:585).

Yeniçeri Ocağı ile birlikte Bektaşiliğin 

de yasaklandığı 1826 hadisesinden Kara-

ca Ahmet Sultan Tekkesi de etkilenmiştir. 

Bektaşiliğin yasaklanmasına dair toplanan 

meşveret meclisinde yapılan tartışmalar sı-

rasında Karaca Ahmet Sultan ve tekkesin-

den de söz açılmıştır. Ahmet Cevdet Paşa 

bu meşveret meclisinde Melekpaşazâde 

Abdülkadir Bey’in Bektaşiler aleyhinde ko-

nuştuğunu, hatta evliya kerametlerini inkâr 

edecek kadar ileri gittiğini nakletmektedir. 

Zira mecliste Bektaşi büyüklerinden kabul 
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edilen Karaca Ahmet Sultan’ın keramet-
lerine dair söz söylendiğinde Abdülkadir 
Bey, bu zatın keramet sahibi biri olduğunu 
inkâr etmiş hatta hakkında kötü ifadeler 
kullanmıştır. Bunun üzerine Kazaskerler-
den Rahmi Bey, “Abdülkadir Bey neylersin 
ehlullahı kötülemek ve Allah’ın kudretiy-
le zuhur eden kerametleri inkâr olur mu?” 
diyerek ona kızmış, o da âdeti olduğu üze-
re kötü sözlerle bunu reddederek “Veli ise 
beni çarpsın” demiş, böylece aralarında bir 
tartışma meydana gelmiştir (Ahmed Cev-
det Paşa, 1309:183). Bu mecliste Bektaşiliğin 
yasaklanmasına dair karar alınıp Sultan II. 
Mahmut’un bu yasağı emreden fermanı ya-
yınlandıktan sonra Melekpaşazâde Abdül-
kadir Bey’in de sürgüne gönderilmesi üze-
rine Esad Efendi Melekpaşazâde’nin sürgü-
ne gönderilmesini meşveret meclisinde Ka-
raca Ahmet Sultan’a karşı kullandığı “Veli 
ise beni çarpsın” sözlerine bağlamıştır. 
Melekpaşazâde ise sürgününe dair haber 
kendisine ulaştığında “Şeyhülislam Efendi 
içimizden çürüklerimizi ve işe yaramazları-
mızı ayırdı” ifadesinde bulunmuştur (Esad 
Efendi, 2000:650-651).

Ahmet Cevdet Paşa 1826 yılında Bek-
taşiliğin yasaklanması olayını anlatırken 
Üsküdar’da bulunan Bektaşi tekkelerinin 
kapatılıp yıktırıldığını ifade etmekte, yık-
tırılan tekkeler olarak Öküz Limanı (Ya-
rımca Baba), Merdiven Köyü, Çamlıca (Ta-
hir Baba) ve Üsküdar Bektaşi tekkelerini 
saymaktadır. Üsküdar Tekkesi diye anılan 
tekke muhtemelen Karaca Ahmet Sultan 
Tekkesi’dir (Ahmet Cevdet Paşa, 1309:184). 

Bununla birlikte buradaki Bektaşilerin sür-

gün edilmelerine veya diğer Bektaşi tek-

kelerinde rastlanılan Nakşi şeyh uygula-

masına dair herhangi bilgi yoktur (Yılmaz, 

2015:120). 

Öte yandan 1826 sonrası Karaca Ah-

met Sultan Tekkesi ve Vakfı’nın faaliyetle-

rini devam ettirdiği anlaşılmaktadır. Hazi-

ran 1838 tarihli bir temessük (borç senedi) 

kaydında Hatice ve Ümmü Gülsüm Ha-

nımların müşterek olarak bu temessükü 

imzaladıkları ve “Karaca Ahmet Zaviye-

si’ndeki hisselerini ilzam eyledikleri” ifa-

de edilmektedir (BOA, C. EV, 314/15992). 

Ayrıca 1826 sonrası Karaca Ahmet Sul-

tan Tekkesi’nde Nakşibendi Abalı Ahmet 

Dede, Bandırmalızâde Mustafa Haşim Baba 

ve Yusuf Fahir Ataer (1891-1967)’in post-

nişinlik yaptıkları ifade edilmektedir (Koca-

dağ, 1998:252). 

Öte yandan tekkenin bulunduğu Çi-

çekci, Bağlarbaşı ve İbrahimağa bölgesinin 

1481 yılında Sultan II. Bayezid tarafından 

Karaca Ahmet Sultan Vakfına bağışlandığı 

rivayet edilmektedir. Ayrıca İstanbul’daki 

Bektaşi tekkeleri hakkında çok nadir olarak 

ekonomik faaliyetlerini yansıtan belgeler de 

bulunmaktadır. 1857 yılının Haziran ayına 

ait bir belge bu açıdan oldukça değerlidir. 

Belge Karaca Ahmet Sultan vakfı mülkün-

den olan ve türbe arazisi içinde bulunan bir 

taş dükkânı hakkındadır. 40 akçe kira bede-

li olan bu dükkânın gediği Hacı Mehmed b. 

Mustafa’ya aittir. Vefatından sonra gedik 

hakkının dört oğlundan birine verilmesi 

için yapılan başvuru kabul edilmiştir. Tek-

kenin diğer kaynaklarını bilmemekle be-
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raber sınırları içerisinde mevcut dükkânın 
işletildiğini buradan öğreniyoruz (BOA, 
EV.MH, 644/83, Tarih 1857). Tekkeye ait 
başka dükkânlar olup olmadığını bilmiyo-
ruz, fakat türbenin civarında Üsküdar aha-
lisinin işlettiği dükkânların olduğunu göz 
önünde bulundurursak tekkenin halkın ki-
raladığı başka dükkânlarının da olma ihti-
mali vardır (BOA, EV.MKT, 120/ 173, Tarih 
1860). Bir diğer gelir kaynağı olarak türbe-
nin civarındaki kabristanın koruculuğu gö-
revi görünmektedir (BOA, EV.MKT.CHT, 
598/64, Tarih 1844).

Karaca Ahmet Sultan Tekkesi 
Osmanlı’nın son dönemlerinde bir kül-
tür ve tedavi merkezi olarak kullanılmış-
tır. Bununla birlikte Karaca Ahmet Sultan 
Tekkesi’nin Milli Mücadele’ye destekleri 
dikkat çekmektedir. Tekke Milli Mücadele-
nin yürütülebilmesi için malzeme sağlamış, 
kaçırılan silahlar ve Anadolu’daki mücade-
leye katılmak isteyenler burada gizlenmiş-
tir. Tekkenin konumu, Selimiye Kışlası ile 
yakınlığı gerek Anadolu’ya geçişte gerek-
se silahların taşınmasında etkili olmuştur 
(Kumru, 2009:134-135). 1925 yılında ise tüm 
tekke ve türbelerle birlikte kapatılmış, arazi 
ve emlakları Evkaf Müdürlüğü’ne devredil-
miştir (Tatlı, 2008:97).

Karaca Ahmet Sultan Camii

Karaca Ahmet Sultan Tekkesi yanında 
tarihi süreçte bir de camii inşa edilmiştir. 
17 Aralık 1752 tarihinde bu caminin imam-
lık görevine Yusuf bin Yakub’un yerine 
İbrahim Halife bin Ali getirilmiştir (BOA, 
AE.SMHD.I, 218/17281). 

Bugün Karaca Ahmet Sultan 
Türbesi’nin karşısında Fethi Ahmet Paşa 
Camii bulunmaktadır. Bu cami XIX. yüzyıl 
başlarında inşa edilmiştir. Kitabesine göre 
bu camiiyi ilk olarak Sultan Abdülmecit’in 
rikabdarlarından yani özengi ağaların-
dan Rodoslu Hacı Hafız Ahmet Ağa ah-
şap olarak yaptırmıştır. Oğlu Fethi Ahmet 
Paşa yeniden ve taş olarak inşa ettirmiştir. 
Fethi Ahmet Paşa, Sultan Abdülmecit dö-
neminde yaşamış ve saraya damat olmuş 
önemli bir devlet adamıdır. Karaca Ahmet 
Camii olarak söylenilmektedir. Bu durum 
çok daha önce burada tesis edilen Karaca 
Ahmet Camii’nin yerini almış olmasından 
kaynaklanmalıdır. 

1909 yılında Üsküdar’daki Kara-
ca Ahmet Camisi’nde Hakkı bin İsmail 
Efendi’nin görev yaptığı tespit edilmekte-
dir (VGMA, Defter nr. 1047, s.99).

Karaca Ahmet Türbesi karşısında bu-
lunduğu ifade edilen caminin altında 
dükkânlar yer alıyordu (VGMA, Defter nr. 
2624, s.93). 

Arşiv ayıtlarında tarihi tespit edilme-
mekle birlikte cami helalarının 52 kuruşa 
kireçle badana yaptırıldığı anlaşılmaktadır 

(BOA, EV.MKT.CHT, 195/77). 

Karaca Ahmet Sultan Tekkesi 

Dâhilindeki Mektepler

Karaca Ahmet Sultan Tekkesi dâhilinde 

tarih boyunca mektepler kurulup faali-

yet gösterdiği anlaşılmaktadır. Bunlar-

dan biri Sipahiler Ağası Hacı Mustafa Ağa 

Mektebi’dir (BOA, EV.HMH.d, nr.7138, 
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s.4). Diğer bir mektep ise Mahmud Çavuş 

Mektebi’dir. Arşiv kayıtlarında Eylül 1734 

tarihinde bu mektebe muallim tayin edildi-

ği (BOA, C. MF, 82/4065), XIX. yüzyıl bo-

yunca bu mektebin açık olup eğitim öğreti-

me devam ettiği anlaşılmaktadır (BOA, C. 

MF, 69/3438; BOA, C. MF, 103/5148). 

Karaca Ahmet Sultan Tekkesi nezdin-

de açılan diğer mektep Aşçıbaşı mahal-

lesindeki merhum Mahmut Çavuş Ağa 

Mektebi’dir. 29 Mart 1835 tarihinde bu 

mektebin vakfından almak üzere günlük 

iki akçe vazife ile cüzhavanlık cihetleri-

ne mutasarrıf olan Süleyman Halife ibn 

Hasan’ın vefatı üzerine adı geçen göreve 

büyük oğlu Derviş Mustafa Halife getiril-

miştir (BOA, IMUF.EHMM, 417/42).

Karaca Ahmet Sultan Türbesi etrafın-

da açılan bir diğer mektep ise Hacı Mus-

tafa Ağa tarafından yaptırılmıştır (BOA, 

EV.EMH, 260/68). 

Karaca Ahmet Sultan Türbesi 

Sebil, Çeşme ve Kuyusu

Karaca Ahmet Sultan Türbesi dahilinde 

bir çeşme ve su kuyusunun bulunduğu ar-

şiv kayıtlarında tespit edilmektedir. 

Sözü edilen kuyu Abdullah isimli bir 

şahıs tarafından ihya edilmiş, 28 Ocak 1759 

tarihinde kuyunun kova ve sairesinin mu-

hafazası için kendisinin nazır tayin edilme-

sini, masraflarının karşılanması için de İs-

tanbul gümrüğü mukataası malından öde-

nek ayrılmasını talep etmiştir (BOA, C. ML, 

574/23530). 16 Ocak 1877 tarihinde İstan-

bul gümrüğü malından 30 kuruş ayrılarak 

masrafları karşılanan Karaca Ahmet Sultan 

Türbesi karşısındaki kuyunun nazırlığı gö-

revinde bulunan Hacı Ahmet bin Osman’ın 

vefatı üzerine bu göreve oğlu Derviş Ali 

Efendi getirilmiştir (VGMA, Defter nr. 876, 

s.311). 

Karaca Ahmet Sultan Türbesi’ndeki 

çeşme 1857 yılında tamir ettirilmiştir (BOA, 

İ. MVL, 380/16649).

Türbenin sol tarafında 1741 tarihli Sa-

deddin Efendi sebil, çeşme ve açık türbesi 

yer almaktadır. Yine türbe kapının sol tara-

fında Ziya Bey’in inşa ettirdiği sebil vardır 

(Duma, 2017:22). Bugün Ziya Bey’in yap-

tırdığı sebil ortadan kalmış olmakla birlikte 

türbe duvarı üzerinde yer alan kitabesi şöy-

ledir:

Emîn-i matbah-ı âlî bu hayrı eyledi icrâ

Zebân-ı teşnegânı menba-ı zikr-i cemîl etti

Sezâdır âb-ı cevherle yazılsa âsımâ tarih

Bu mâ-i zemzemi gel iç Ziya Bey selsebil etti (1283/1866) (Noyan, 2002:189, 191)

Ayrıca Karaca Ahmet Türbesi yakınında 1791 tarihli Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi 

de bulunmaktadır. 
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Karaca Ahmet Cemevi (Dergâhı)

1925’te kapatılan ve faaliyetleri durdu-

rulan, zamanla kullanılamaz hale gelen Ka-

raca Ahmet Sultan Tekkesi 1960’lı yıllarda 

Güllü Ana’nın lokma pişirip cem ayinleri 

düzenlemesiyle tekrar faaliyetlerine başla-

mıştır. Güllü Ana ve birkaç dostu ile topla-

dıkları bağışlarla türbenin çatı katını ceme-

vine, bekçi odası ile türbe arasındaki holü 

de büyüterek aşevine dönüştürmüşlerdir. 

Güllü Ana’nın vesilesiyle türbede aşureler, 

lokmalar pişirilip, çatı arasındaki cemevin-

de de cemler yapılmıştır. Zamanla bu faa-

liyet Aleviler arasında yayılmış, beş on kişi 

ile yapılan cemlere yüzlerce kişi akın etmiş-

tir. 1960 askeri darbesinin ardına rastlayan 

bu faaliyetler zaman zaman jandarma tara-

fından da basılmış, Güllü Ana ve arkadaş-

ları sık sık kendilerini sıkıyönetim komuta-

nının karşısında bulmuşlardır. Bu zorluk-

lara rağmen sonunda dernek kurma nokta-

sına kadar ulaşmışlar, 1969 yılında Avukat 

Şükrü Alptekin’in desteğiyle Karaca Ahmet 

Sultan Kültürü’nü Tanıtma, Dayanışma ve 

Türbesi’ni Onarma Derneği kurulmuştur. 

Bu dernek hâlâ Türkiye’de faaliyet göste-

ren en eski Alevi derneğidir. Böylece adı 

geçen derneğin kuruluşundan itibaren 

Karaca Ahmet Sultan Dergâhı ve Türbesi 

onarılmış, etrafı düzenlenmiş ve bugünkü 

halini almıştır (Tatlı, 2008:97; İlknur, Erişim 

15.05.2017).

Karaca Ahmet Sultan Türbesi yanın-

da inşa edilen cemevinin (dergâh) inşası 

ve bugünkü halini alması tartışmaları da 

beraberinde getirmiştir. Cemevinin yapıl-

dığı yerde kabirlerin bulunması önemli bir 

sorun teşkil etmiştir. Keza orada yer alan 

kabirlerin yakınları durumdan şikâyetçi 

olmuşlardır. Resmi makamlarca hazırla-

tılan bilirkişi raporlarında da bu durum 

ifade edilmiş, Karaca Ahmet Sultan Ce-

mevi (Dergâh)’nin başka yere yapılması 

istenmiş, ayrıca dönemin bazı idarecile-

rinin cemevine sıcak bakmamaları inşaat 

sürecinde sıkıntılar yaşanmasına neden 

olmuştur. Netice itibarıyla Karaca Ahmet 

Sultan Kültürü’nü Tanıtma, Dayanışma ve 

Türbesi’ni Onarma Derneği buraya cemevi 

ve eklentilerini yapmaya muvaffak olmuş-

tur. 

Bugün Karaca Ahmet Dergâhı sade-

ce bir cemevi değil Alevi kimliğinin ya-

şatıldığı bir çatı konumundadır (Kumru, 

2009:71). Ayrıca Karaca Ahmet Sultan Ce-

mevi (Dergâhı) Alevi toplumunun genelini 

ve Alevi olmayanları da kendi çatısı altında 

toplayan, Aleviliğin inançsal zeminin daha 

da ötesinde kültürel kimliğini ön plana çı-

karan bir yapıya sahiptir. Bu sebeple Alevi 

ve Alevi olmayanı bir arada tutabilmekte-

dir. Karaca Ahmet Sultan Türbesi her tür 

vatandaşımızın ziyaretine açıktır. Alevi-

Sünni bir arada yaşayabilmekte, kardeşli-

ğin ön planda olduğu mekânlarımız arasın-

dadır (Kumru, 2009:167). 
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EKLER

A. Resimler

Resim 1. Aşıkpaşazâde Tarihi’nde Karaca Ahmet Sultan ile ilgili bölüm (Aşıkpaşazâde Tarihi, 

1332:200).

EKLER 
A. Resimler 
Resim 1. Aşkpaşazâde Tarihi’nde Karaca Ahmet Sultan ile ilgili bölüm (Aşkpaşazâde Tarihi, 
1332: 200). 
 
 

 
 
 
 
Resim 2. Hoca Sâdettin’in Tâcü’t-tevârih adl eserinde Karaca Ahmet Sultan ile ilgili bölüm 
(Hoca Sâdettin, 1279: 406). 
 
 

 
 
 
 
 
 
Resim 3. Sultan IV. Mehmet’in annesi ve Sultan III. Murat’n başkadn Safiye Sultan 1595 
ylnda Karaca Ahmet Sultan Türbesi’ni yeniden inşa ettirmesine dair kitabe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mülûk-ı Acem’den bir zâtın oğludur. Anadolu’ya gelüb Kocaili’de Geyve’ye mülhak Akhisar 

kasabasının müzâfâtından bir mevzi‘de tevattunla orada irtihâl etmiştir.

Resim 2. Hoca Sâdettin’in Tâcü’t-tevârih adlı eserinde Karaca Ahmet Sultan ile ilgili bölüm 

(Hoca Sâdettin, 1279:406).

EKLER 
A. Resimler 
Resim 1. Aşkpaşazâde Tarihi’nde Karaca Ahmet Sultan ile ilgili bölüm (Aşkpaşazâde Tarihi, 
1332: 200). 
 
 

 
 
 
 
Resim 2. Hoca Sâdettin’in Tâcü’t-tevârih adl eserinde Karaca Ahmet Sultan ile ilgili bölüm 
(Hoca Sâdettin, 1279: 406). 
 
 

 
 
 
 
 
 
Resim 3. Sultan IV. Mehmet’in annesi ve Sultan III. Murat’n başkadn Safiye Sultan 1595 
ylnda Karaca Ahmet Sultan Türbesi’ni yeniden inşa ettirmesine dair kitabe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eşşeyh Karaca Ahmed bilad-ı Acemde ba‘zı mülûk evladındandır. Cezbe urub bilad-ı Ruma 

geldi Akçahisar’a karîb mahalde tevattun eyledi kabr-i şerifleri anda meşhur ziyaretgâhtır ve 

mahal-i isticabet-i du‘â ve hâk-ı pâ-yı şifâ-i merzî olduğu bilad-ı Rumda beyne’l-cumhur meşhur-

dur.
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Resim 3. Sultan IV. Mehmet’in annesi ve Sultan III. Murat’ın başkadını Safiye Sultan 1595 yı-

lında Karaca Ahmet Sultan Türbesi’ni yeniden inşa ettirmesine dair kitabe.

EKLER 
A. Resimler 
Resim 1. Aşkpaşazâde Tarihi’nde Karaca Ahmet Sultan ile ilgili bölüm (Aşkpaşazâde Tarihi, 
1332: 200). 
 
 

 
 
 
 
Resim 2. Hoca Sâdettin’in Tâcü’t-tevârih adl eserinde Karaca Ahmet Sultan ile ilgili bölüm 
(Hoca Sâdettin, 1279: 406). 
 
 

 
 
 
 
 
 
Resim 3. Sultan IV. Mehmet’in annesi ve Sultan III. Murat’n başkadn Safiye Sultan 1595 
ylnda Karaca Ahmet Sultan Türbesi’ni yeniden inşa ettirmesine dair kitabe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 4. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’nin 1866 tarihinde Ziya Bey tarafından onarım kitabesi

 
Resim 4. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’nin 1866 tarihinde Ziya Bey tarafndan onarm kitabesi  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 4. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’nin 1866 tarihinde Ziya Bey tarafndan onarm kitabesi  
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Resim 5. Karaca Ahmet Sultan Tekkesi’nde post-nişinlik yapan Şeyh Mehmed Efendi (v. 

1640), Selim Dede (v. 1732) ve Şeyh Halil Dede (v. 1759)’nin tekke içerisinde yer alan mezartaşı ki-

tabeleri. 

Resim 5. Karaca Ahmet Sultan Tekkesi’nde post-nişinlik yapan Şeyh Mehmed Efendi (v. 
1640), Selim Dede (v. 1732) ve Şeyh Halil Dede (v. 1759)’nin tekke içerisinde yer alan 
mezartaş kitabeleri.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 6. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’nin içerden görünüşü (sanduka).
Resim 6. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’nin içerden görünüşü (sanduka). 
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Resim 7. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’nin dışardan görünüşü.
Resim 7. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’nin dşardan görünüşü. 
 
 

 
 
 
 
Resim 8. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’nin dşardan görünüşü 
 
 

 
 

Resim 8. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’nin dışardan görünüşü

Resim 7. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’nin dşardan görünüşü. 
 
 

 
 
 
 
Resim 8. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’nin dşardan görünüşü 
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Resim 9. Karaca Ahmet Sultan’ın atının mezarı olduğuna inanılan açık türbe. 
Resim 9. Karaca Ahmet Sultan’n atnn mezar olduğuna inanlan açk türbe.  
 
 

 
 
 
Resim 10. Karaca Ahmet Sultan Camii. 
 
 

 
 
 
 
 

Resim 10. Karaca Ahmet Sultan Camii.

Resim 9. Karaca Ahmet Sultan’n atnn mezar olduğuna inanlan açk türbe.  
 
 

 
 
 
Resim 10. Karaca Ahmet Sultan Camii. 
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Resim 11. Karaca Ahmet Sultan Camii.

Resim 11. Karaca Ahmet Sultan Camii. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 12. Karaca Ahmet Sultan Türbesi onarımı başlarken (Haziran 1974). (Kumru, 2009:222)

Resim 12. Karaca Ahmet Sultan Türbesi onarm başlarken (Haziran 1974). (Kumru, 2009: 
222) 
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Resim 13. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’nin içinden görünüş (sanduka).
Resim 13. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’nin içinden görünüş (sanduka). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 14. Karaca Ahmet Sultan’a ait olduğuna inanılan deve tüyünden yapılmış hırkası.
Resim 14. Karaca Ahmet Sultan’a ait olduğuna inanln deve tüyünden yaplmş hrkas. 
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Resim 15. Üsküdar Karaca Ahmet Cemevi (Dergâhı).Resim 15. Üsküdar Karaca Ahmet Cemevi (Dergâh). 
 

 
 
 
 
Resim 16. Karaca Ahmet Sultan’n temsili resmi. 
 
 

 
 
 
 
 

Resim 16. Karaca Ahmet Sultan’ın temsili resmi.

Resim 15. Üsküdar Karaca Ahmet Cemevi (Dergâh). 
 

 
 
 
 
Resim 16. Karaca Ahmet Sultan’n temsili resmi. 
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Resim 17. Karaca Ahmet Sultan’ın temsili resmiResim 17. Karaca Ahmet Sultan’n temsili resmi 
 

 
 
 
 
Belge 1. Üsküdar’da Karaca Ahmet Tekkesi nezdinde Aşçbaş mahallesinde merhum Mahmut 
Çavuş Ağa mektebi cüzhavan görevi (BOA, IMUF.EHMM, 417/42)  
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B. Belgeler

Belge 1. Üsküdar’da Karaca Ahmet Tekkesi nezdinde Aşçıbaşı mahallesinde merhum Mah-

mut Çavuş Ağa mektebi cüzhavan görevi (BOA, IMUF.EHMM, 417/42) 

Resim 17. Karaca Ahmet Sultan’n temsili resmi 
 

 
 
 
 
Belge 1. Üsküdar’da Karaca Ahmet Tekkesi nezdinde Aşçbaş mahallesinde merhum Mahmut 
Çavuş Ağa mektebi cüzhavan görevi (BOA, IMUF.EHMM, 417/42)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

der devlet-i kemine arz-ı nezaret-i hazret-i 

şeyhülislamide evkafdan İstanbulda Topkapısı 

dahilinde vâki‘ vezir-i a‘zam-ı esbak merhum 

Ahmed Paşa cami-i şerif vakfının yevmi dört 

akçe vazife ile cibayet-i Kara Mürsel ve yev-

mi iki akçe vazife ile mu‘temed ve yevmi iki 

akçe vazife ile cüzhavan ve merhume Fatıma 

Hatun vakfından almak üzere yevmi iki akçe 

vazife ile cami-i şerif-i mezkurda cüzhavan ve 

Üsküdar’da Karaca Ahmed tekyesi nezdinde 

Aşçıbaşı mahallesinde merhum Mahmud Çavuş 

Ağa mekteb-i şerifi vakfından almak üzere yev-

mi iki akçe vazife ile cüzhavan cihetlerine muta-

sarrıf olan Süleyman Halife ibn Hasan bundan 

akdem vefat etmekle cihat-ı mezkureler kebir 

oğlu Derviş Mustafa Halife’ye ba‘de’l-intikal 

kable’l-intikâl kable’t-tevcih ve yine vakf-ı 

mezbûrun yevmi dört akçe vazife ile cibayeti ve 

merhum mezbûr Mahmud Çavuşzâde müderri-

sinden Fazlullah Efendi vakfının yevmi bir akçe 

vazife ile cibayeti ve İstanbul’da Hüsrev Paşa 

türbesi nezdinde kasab…. fî 29 Za sene 250 (29 

Mart 1835).
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Belge 2. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’ne 1838 yılında aylık 15 kuruş verilmesi (BOA, 

EV.HMH.SRG, 57/232). 

Belge 2. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’ne 1838 ylnda aylk 15 kuruş verilmesi (BOA, 
EV.HMH.SRG, 57/232).  
 
 

 
 
 
Belge 3. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’ne 1848 ylnda 30 kuruş Muharremiye paras 
verilmesi (BOA, EV. MH, 180/101).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vech-i tahrir-i huruf oldur ki

Balada tahrir ve terkim kılındığı üzere tah-

sis buyrulan mâhiye on beş guruş iki yüz elli 

dört senesine Muharremi gurresinden sene-i 

merkûme Zilhiccesi gayetine değin on iki aylık 

yüz seksan guruş hazine-i haremeynden tama-

men ahz ve kabz eylediği mübeyyin iş bu mem-

hur temdid verildi

Fî 3 S sene 1254 (28 Nisan 1838)

Bende-i Şeyh Ahmed Muhtar Karaca Ah-

med Türbedarı
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Belge 3. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’ne 1848 yılında 30 kuruş Muharremiye parası verilmesi 

(BOA, EV. MH, 180/101). 

Belge 2. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’ne 1838 ylnda aylk 15 kuruş verilmesi (BOA, 
EV.HMH.SRG, 57/232).  
 
 

 
 
 
Belge 3. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’ne 1848 ylnda 30 kuruş Muharremiye paras 
verilmesi (BOA, EV. MH, 180/101).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bâdî-i terkim oldur ki

Medîne-i Üsküdar’da Karaca Ahmed Sul-

tan türbe-i şerifine ber mu‘tâd-ı kadîm verilege-

len otuz guruş aşı baha iş bu iki yüz altmış beş 

senesi (1265-1848) Muharremiyesine mahsuben 

evkaf-ı mülûkane hazinesinden ahz ve kabz 

olunduğunu müş‘ir iş bu memhûr i‘tâ olundu.

Eşşeyh Hasan 
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Belge 4. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’nin 1857 tamir edilmesi (BOA, EV.MKT, 3/112).Belge 4. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’nin 1857 tamir edilmesi (BOA, EV.MKT, 3/112). 
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Takrir

Üsküdar’da vâki‘ Karaca Ahmed Sul-

tan kuddise sırrehü’l-mennân hazretlerinin 

türbe-i şerîfelerinin müşerref harâb olan (zi-

yadesiyle harab ve muhtaç-ı ta‘mîr idüğü bî 

irtiyâb olduğundan bahisle icrâ-yı îcâbı) ta‘mîri 

husûsu türbedarları tarafından mukaddemâ 

rikâb-ı hümâyûn-ı cenâb-ı mülûkâneye arzuhâl 

takdim ile istid‘â kılınmış ve ebniye meclis 

ma‘rifetiyle keşf ve mu‘âyene olunarak türbe-i 

şerîf-i mezkûrenin ta‘mîri yirmi üç bin yüz elli 

üç buçuk (23.153,5) guruş keşf olunan masârıf-ı 

ta‘miriyyesinden (masarıfa mütevakkıf bulun-

duğu tebeyyün eyledikden sonra) münâkasa 

usulü icabınca (dahî bi’l-icrâ keşfinden) üç bin 

yüz elli üç buçuk guruş bi’t-tenzil yirmi bin 

guruşda Minas Kalfa üzerinde tekarrür et-

miş ve kontrata rabt olunmuş olduğu ticâret 

nezâret-i celilesinden yazılan i‘lâm ile meclis-i 

mezkûrdan tanzim olunan keşf defterinden an-

laşılmış olmağla olbâbda kuyûda bi’l-mürâca‘a 

(anlaşılub ihraç olunan kuyuduyla ruznâmçe-i 

evkâfdan yazılan muktezâda gösterildiği veç-

hile türbe-i) müşarünileyh hazretlerinin türbe-i 

şerîfelerinin vakfının rü’yet-i muhasebesine 

dâ’ir bir güne kayda zaferyâb olunamama-

sından dolayı bî-kudret evkâfdan bulunduğu 

tebeyyün ederek hasbü’l-usûl buna hazinece 

bir şey denilemeyeceği misillü müşarünileyh 

hazretlerinin meşahir-i kibâr-ı evliyâullahdan 

olub ammenin ziyaretgâhı bulunan türbe-i 

şerîfelerinin harab kalmaması içün masârıfı 

ba‘dehu hazinece evkâf-ı celileden münâsib bi-

rinin muhasebesine masraf kayd olunmak üzere 

ta‘mîrinin icrâsı ruznamçe-i evkaf-ı hümayun 

derkenâr olunmağla türbe-i şerife-i mezkûrenin 

ber minvâl-i muharrer ta‘mîr veyahut hâl-i ha-

zır hazineye nazaran emr-i ta‘mirin te’hir kılın-

ması hususlarında emr ve ferman hazret-i men 

lehü’l-emrindir fî 20 M sene 74 (10 Eylül 1857). 

fî 5 Ra sene 74 (24 Ekim 1857) tarihiyle tes-

viyesine irâde-i seniyye müte‘allık buyurulmuş 

olmağla şerh verildi.
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Belge 5. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’nin 1857 tamir edilmesi (BOA, MVL, 354/77).
Belge 5. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’nin 1857 tamir edilmesi (BOA, MVL, 354/77). 
 
 

 
 
 
 
 
Belge 6. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’nin 1857 tamir edilmesi (BOA, İ.MVL, 380/16649).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mazbata

fî 7 S sene 74 (27 Eylül 1857)

Evkaf-ı hümayun-ı nezaret-i celilesinin fî 

27 Muharrem sene 74 (17 Eylül 1857) tarihiy-

le meclis-i valaya i‘tâ buyurulan bir kıt‘a takri-

rinden müsteban olunduğu üzere Üsküdar’da 

vâki‘ Karaca Ahmed Sultan hazretlerinin türbe-i 

şerifeleri muhtaç-ı ta‘mîr olduğundan keşf ve 

münâkasası bi’l-icrâ yirmi bin guruşla ta‘mîri 

Minas Kalfa üzerinde tekarrür ederek kontra-

ta rabt kılınmış olmasıyla şıkk-ı evvel veçhi-

le (mezkûr türbe-i şerîfenin harab kalmaması 

içün) masarıfı ba‘dehu hazinece evkâf-ı celile-

den münasib birinin muhasebesine masraf kayd 

olunmak üzere türbe-i şerife-i mezkûrenin ber 

muceb-i ta‘ahhüd kalfa-i merkum ma‘rifetiyle 

şimdiden icrâ-yı ta‘mîri hususunun nezaret-i 

müşarünileyhaya havalesi meclis-i valada dahî 

tezekkür kılınmış ise de olbâbda ne veçhile 

irade-i seniyye-i vekâletpenâhileri müte‘allık 

buyurulur ise emr ve ferman. 
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Belge 6. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’nin 1857 tamir edilmesi (BOA, İ.MVL, 380/16649). 

Belge 5. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’nin 1857 tamir edilmesi (BOA, MVL, 354/77). 
 
 

 
 
 
 
 
Belge 6. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’nin 1857 tamir edilmesi (BOA, İ.MVL, 380/16649).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evkâf-ı Hümâyûn nezaret-i celilesinin fî 

27 Muharrem sene 74 (17 Eylül 1857) tarihiy-

le meclis-i valaya i‘tâ buyurulan takririnden 

müstebân olduğu üzere Üsküdar’da vâki‘ Kara-

ca Ahmed Sultan hazretlerinin türbe-i şerifeleri 

muhtaç-ı ta‘mîr olduğundan keşf ve münakasa-

sı bi’l-icrâ yirmi bin guruşla ta‘mîri Minas Kalfa 

üzerinde tekarrür ederek kontrata rabt kılınmış 

olmasıyla şıkk-ı evvel veçhile masarıfı ba‘dehu 

hazinece evkâf-ı celileden münasib birinin mu-

hasebesine masraf kayd olunmak üzere türbe-i 

şerife-i mezkûrenin ber muceb-i ta‘ahhüd 

kalfa-i merkum ma‘rifetiyle şimdiden icrâ-yı 

ta‘mîri hususunun nezaret-i müşarünileyhaya 

havalesi meclis-i valada dahî tezekkür kılın-

mış ise de olbâbda ne veçhile irade-i seniyye-i 

vekâletpenâhileri müte‘allık buyurulur ise emr 

ve ferman

Mehmed Salih

Vefik Efendi (bulunamadı)

Seyyid Haşim

Mehmet Şerif

Nafi Efendi (komisyonda)

Esseyyid Hüseyin

Mustafa

Sadık

Seyyid İzzet Mustafa

Seyyid Meddah

Mehmed Salih

Abdullah

Yusuf Kamil

Esseyyid Mehmed Tahir

Nurullah Bey (bulunamadı)

Seyyid Mehmed Necib

Seyyid Fahreddin

Esseyyid Mehmed Nesim

Hayrullah Efendi (diğer me’mûriyetinde) 

Mehmed.
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mektûbi kalemine mahsus müsveddedir

Evrak numarası

172

Tesvidi tarihi

6 Nisan sene 308 (18 Nisan 1892)

Tebyizi tarihi

5 L sene 1309/20 Nisan sene 1308 (2 Mayıs 

1892)

Maliye nezaret-i celilesinden varid olan 29 

Şubat sene 307 (12 Mart 1892) tarih ve üç yüz 

otuz iki numaralı tezkereye cevab 

iş bu müfâd-ı iş‘âr nezaret-i maliye rehin-i 

îkât acizi olarak keyfiyet cihat kalemine lede’l-

havâle evkâf-ı mülhakadan Üsküdar’da vâki‘ 

merhum Karaca Ahmed zaviyesi vakfının tür-

bedarlık cihetiyle tevliyeti 11 Safer sene 275 (20 

Eylül 1858) tarihinde batn evlad evlad-ı vakıf-

dan Mehmed Sadreddin ve Ahmed Sezâ’i ve 

Zeyneb evlad-ı Salih ve Ahmed Ziya’eddin ve 

Mustafa Bedreddin evlad-ı Hacı Halil ve Mus-

tafa ve Hüseyin ve Azime evlad-ı Süleyman ve 

Abdürrezzak bin Abdülfettah meşrutiyet üze-

re tevcih kılındığı kayden anlaşılub mezkur ci-

hetlerden müstekılen tevcih olunduğuna dâ’ir 

kayd bulunamamış idüğü (bulunamamış oldu-

ğundan keyfiyetin cevaben savb-ı vala-yı neza-

retpenahilerine ezbarı cihat kaleminden) ifade 

olunmağın olbâbda. 

Belge 7. 1858 yılında Karaca Ahmet Sultan Türbe ve Vakfı’na türbdarlık ve tevliyet tayini 

(BOA, EV.MKT, 1804/21).

Belge 7. 1858 ylnda Karaca Ahmet Sultan Türbe ve Vakf’na türbdarlk ve tevliyet tayini 
(BOA, EV.MKT, 1804/21). 
 
 

 
 
 
 
Belge 8. 1859 ylnda Karaca Ahmet Sultan Türbe ve Vakf’na türbdarlk ve tevliyet tayini 
(BOA, EV. MH, 706/83). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2017 / Yıl: 7 Sayı: 14

207

nezaret-i evkaf-ı hümâyûn-ı mülûkaneye 

mülhak evkafdan Üsküdar’da vâki‘ merhum ve 

mağfurun leh Karaca Ahmed zaviyesi vakfının 

ber vech-i meşrut tevliyet ve türbedarlığı batın 

evlada evlad-ı vakıfdan Şeyh Ahmed ve Salih 

ibn Hüseyin ve Elhâc Halil bin Mustafa ve Sü-

leyman ve Hüseyin ve Mustafa bin Mehmed 

Emin ve Abdülfettah bin Abdürrezzak ve Der-

viş Hasan bin İbrahim’in üzerlerinde iken mer-

kumun Şeyh Ahmed ve Hüseyin ve Mustafa 

ve Derviş Hasan’dan her biri bila veled fevt ve 

merkum Salih sulbî evladı Mehmed Sadreddin 

ve Ahmed Sezâ’i Halifeler ve Zeyneb Hatun ve 

mezbûr Elhac Halil sulbî oğulları Ahmed Ziya-

eddin ve Mustafa Bedreddin Halifeler ve Sü-

leyman dahi sulbî evladı Mustafa ve Hüseyin 

Halifeler ve Azime Hatun ve Abdülfettah dahi 

sulbî oğlu Abdürrezzak Halife’yi terk ederek 

bundan akdem müte‘âkiben fevt ve tevliyet ve 

türbedarlık-ı mezkure mahlule ve hizmet-i la-

zımeleri mu‘attıl olduğundan bahisle tevliyet 

ve zaviyedarlık-ı mezkûrun müteveffa-yı mer-

kumun mahlullerinden meşrutiyet üzere ken-

dülere iştiraken ve seviyyen tevcih ve yedine 

berat-ı alişan ihsan buyurulmak babında evlad-ı 

merkumun ba-arzuhal istid‘â ve meclis-i şer‘de 

Belge 8. 1859 yılında Karaca Ahmet Sultan Türbe ve Vakfı’na türbdarlık ve tevliyet tayini 

(BOA, EV. MH, 706/83).

Belge 7. 1858 ylnda Karaca Ahmet Sultan Türbe ve Vakf’na türbdarlk ve tevliyet tayini 
(BOA, EV.MKT, 1804/21). 
 
 

 
 
 
 
Belge 8. 1859 ylnda Karaca Ahmet Sultan Türbe ve Vakf’na türbdarlk ve tevliyet tayini 
(BOA, EV. MH, 706/83). 
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takrirlerinden müstefad ve hakikat hâl vech-i 

meşruh üzere olub ashab-ı arzuhal merkumun 

Mehmed Sadreddin ve Ahmed Sezâ’i Halifeler 

ve Zeyneb Hatun müteveffâ-yı mezbur Salih’in 

ve Ahmed Ziyaeddin ve Mustafa Bedreddin 

Halifeler müteveffâ-yı mezbûr Elhâc Halil’in 

ve Mustafa ve Hüseyin Halifeler ve Azime Ha-

tun müteveffâ-yı mezbûr Süleyman’ın ve Ab-

dürrezzak Halife dahi müteveffâ-yı mezbur 

Abdülfettah’ın sulbî evladı olarak batın evlada 

derecesi müsavi evlad-ı evlad evlad-ı vakıfdan 

oldukları ve tevliyet umurunu idare ve rü’yete 

muktedir ve türbedarlığa ehl ve müstehak idük-

leri erbab-ı vukûfdan Esseyyid Hafız Mehmed 

Efendi ibn Esseyyid Ali ve Esseyyid Elhac Sa-

lih Ağa ibn Esseyyid Hüseyin nâm kimesneler 

ihbarlarıyla zahir ve mütehakkık ve türbedar-ı 

mezkûre vakfının evkaf-ı sâ’irenin varidat ve 

masarıfatı olmayub mahal olarak şimdiye kadar 

muhasebesi rü’yet olunduğuna dâ’ir kayd dü-

şülmemiş olduğu evkaf varidat defterlerinden 

yazılan derkenarlarda musarrah olmağla tevli-

yet ve türbedarlık-ı mezkûrun müteveffiyûn-ı 

merkumun mahlullerinden batın evlada de-

recede müsavi evlad-ı evlad evlad-ı vakıfdan 

olan merkumun Mehmed Sadreddin ve Ahmed 

Sezâ’i Halifeler ve Zeyneb Hatun ve Ahmed Zi-

yaeddin ve Mustafa Bedreddin ve Mustafa ve 

Hüseyin Halifeler ve Azime Hatun ve Abdür-

rezzak Halifeye meşrutiyet üzere iştiraken ve 

seviyen tevcihi menut-ı re’y-i âlî idüğün evkaf-ı 

hümayun müfettişi faziletlû Esseyyid Hasan 

Rafet Efendi hazretleri i‘lâm ve ber minvâl-i 

muharrer ber vech-i meşruta tevliyet ve türbe-

dar cihetleri mutasarrıfları olan batın evlada 

evlad-ı vakıfdan Şeyh Ahmed ve Salih ve Elhac 

Halil ve Süleyman ve Hüseyin ve Mustafa ve 

Abdülfettah ve Derviş Hasan Efendilerden Şeyh 

Ahmed ve Hüseyin ve Mustafa ve Derviş Ha-

san Efendilerin bila veled ve Salih Efendinin ke-

bir evladı Mehmed Sadreddin ve Ahmed Sezâ’i 

ve Zeyneb Hatun ve Hacı Halil Efendinin oğul-

ları Ahmed Ziyaeddin ve Mustafa Bedreddin 

Efendiler ve Süleyman Efendinin oğulları Mus-

tafa ve Hüseyin Efendiler ile kızı Azime Hatuna 

ve Abdülfettah Efendinin dahi oğlu Abdürrez-

zak Efendiyi terk ederek birbirini müte‘âkiben 

vuku‘-ı vefatlarına mebni hisseleri mahlullerin-

den batın evlada derecede müsavi evlad-ı ev-

lad evlad-ı vakıfdan oldukları tahakkuk eden 

evlad-ı mumaileyhime meşrutiyet üzere iştira-

ken seviyen bi’t-tevcih şurutu derciyle beratı ve 

lazım gelen mahallere ilmühaberleri i‘tâ olun-

mak babında evkaf-ı hümayun nazırı devletlû 

Esseyyid Elhac Mehmed Hüseyin Paşa hazretle-

ri telhis etmeleriyle mucebince tevcih ve beratı 

ve ilmühaberleri i‘tâ olundu fî 6 C sene 75 (11 

Ocak 1859). 
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Belge 9. 1897 yılında Karaca Ahmet Zaviyesi türbedarlığına on yedi hisse itibarıyla bir hissesi-

ne Tayyar Efendi’nin görevlendirilmesi (BOA, EV.MKT, 2373/6).

Belge 9. 1897 ylnda Karaca Ahmet Zaviyesi türbedarlğna on yedi hisse itibaryla bir 
hissesine Tayyar Efendi’nin görevlendirilmesi (BOA, EV.MKT, 2373/6). 
 
 

 
 
 
Belge 10. Karaca Ahmet Sultan Türbesi türbedarlğ on yedi hissesinden bir hissesi Eylül 
1899’de Fatma Tuana Hanm’a tevcih edilmiştir (VGMA, Defter nr. 1846, s.304). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nezaret-i evkâf-ı hümayun

Cihat kalemi

Aded

1898

Maliye nezaret-i celilesinin merbut 27 

Ağustos sene 313 (8 Eylül 1897) tarih ve yüz 

yetmiş beş numaralı tezkeresi üzerine tedkikat-i 

kaydiyye lede’l-icrâ evkaf-ı hümayun hazi-

nesinden mazbut evkafdan merhum Karaca 

Ahmed’in Üsküdar’da vâki‘ zaviyesinin on yedi 

hisse i‘tibarıyla bir hisse türbedarlık ciheti 5 Zil-

kade sene 314 (7 Nisan 1897) tarihinde Tayyar 

Efendi’ye meşrutiyet üzere tevcih olunduğunu 

mübeyyin beratı i‘tâ kılındığı anlaşılmış oldu-

ğunun nezaret-i müşarünileyhaya cevaben ba-

tezkere-i aliyye iş‘ârı ve merbut istid‘ânın dahî 

leffen i‘ade ve tesyiri mütevakkıf ferman-ı ali-i 

nezaretpenahileridir olbâbda emr u ferman 

hazret-i men lehü’l-emrindir fî 17 Eylül sene 313 

(29 Eylül 1897) mucebince

Hüseyin Beye fî 25 Eylül sene 313 (7 Ekim 

1897).
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Belge 10. Karaca Ahmet Sultan Türbesi türbedarlığı on yedi hissesinden bir hissesi Eylül 

1899’de Fatma Tuana Hanım’a tevcih edilmiştir (VGMA, Defter nr. 1846, s.304).

Belge 9. 1897 ylnda Karaca Ahmet Zaviyesi türbedarlğna on yedi hisse itibaryla bir 
hissesine Tayyar Efendi’nin görevlendirilmesi (BOA, EV.MKT, 2373/6). 
 
 

 
 
 
Belge 10. Karaca Ahmet Sultan Türbesi türbedarlğ on yedi hissesinden bir hissesi Eylül 
1899’de Fatma Tuana Hanm’a tevcih edilmiştir (VGMA, Defter nr. 1846, s.304). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üsküdar’da kâ’in Karaca Ahmed Sultan türbedarlık ciheti on yedi hisseden bir hissesine Fatı-

ma Tu‘âna Hanım uhdesine 24 Ağustos 1315 (5 Eylül 1899). 
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Belge 11. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’nde türbedarlık görevi (BOA, EV.MKT.CHT, 471/21).

Belge 11. Karaca Ahmet Sultan Türbesi’nde türbedarlk görevi (BOA, EV.MKT.CHT, 
471/21). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nezaret-i evkaf-ı hümayuna mülhak ev-

kafdan merhum Karaca Ahmed’in Üsküdar’da 

vâki ‘ zaviyesi vakfının tevliyet ve türbedarlığı 

11 Safer sene 275 (20 Eylül 1858) tarihinde batn 

evlada evlad-ı vâkıfdan Mehmed Sadreddin ve 

Ahmed Sezâ’i ve Zeyneb evlad-ı Salih ve Ah-

med Ziyaeddin ve Mustafa Bedreddin ebna-i 

Hacı Halil ve Mustafa ve Hüseyin ve Azime 

evlad-ı Süleyman ve Abdürrezzak bin Fettah’a 

meşrutiye üzere tevcih olunduğu mübeyyin 

berat-ı ali verildiği ve vakfiyesi mukayyed ol-

madığı anlaşılmış ve mezkûr tevliyet ve türbe-

darlık cihetleri mutasarrıfları mumaileyhden 

Mehmed Sadreddin Efendi evladı Tayyar Efen-

di ile Saliha Secer Hanımı ve Amed Sezâ’i Efen-

di dahî kerimesi Fatma Tu‘âna ve Emine Mü-

kerreme Hanımlar sagir merâhin (?) mahdûmu 

mühendishane-i berri-i hümayun talebesinden 
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Mehmed Ali Efendi’yi ve Zeyneb Hanım dahî 

kebir oğlu Cemal Efendi’yi ve Ahmed Ziyaed-

din mahdumu Halil Kemaleddin Efendi’yi ve 

Mustafa Bedreddin Efendi dahî sulbiyye ke-

bire kerimeleri Hayriye ve Zekiye hanımları 

ve Mustafa Efendi dahî bila veled ve Hüseyin 

Efendi dahî Mehmed Faik ve Ahmed ve Mus-

tafa Efendilerle Ümmü Gülsüm ve Binnaz ve 

Fatma Nuber ve Aişe Zafer hanımları ve Azi-

me Hanım dahî kebir oğlu Ahmed Efendi’yi 

ve Abdürrezzak Efendi dahî sulbiye kebire ke-

rimesi Nebide Hanımı terk ederek yekdiğerini 

müte‘âkib vefat eylediklerine binaen ciheteyn-i 

mezkureteynden tevliyet cihetinin vakfiye-

si mukayyed olmadığı sıhhatiyle lüzum zabtı 

taht-ı karara alınmış olduğundan andan sarf-ı 

nazarla mezkûr türbedarlık sahihatinin aded-i 

ru’usuna göre on yedi hisse i‘tibarıyla bunlar-

dan bir adedinin 5 Zilka‘ade sene 314 (7 Nisan 

1897) tarihinde evlad-ı mumaileyhden Tayyar 

Efendi ve kebir olub bi’n-nefs eda-yı hizmete 

iktidar kesb edinceye değin taraflarından vali-

deleri Emine Hanım bi’n-niyâbe eda-yı hizmet 

etmek üzere hisse-i mezkûreden iki adedinin fî 

4 Şa‘bân sene 315 (29 Aralık 1897) mumaileyh 

Mehmed Sadreddin Efendi’nin kerimesi Saliha 

Secer Hanımla Ahmed Sezâ’i Efendinin mah-

dumu sagîr merâhin (?) mezbûr Mehmed Ali 

Efendi ve bir adedinin de 27 Muharrem sene 

317 (7 Haziran 1899) tarihinde evlad-ı mumai-

leyhden Fatma Tu‘âna Hanıma tevcih olundu-

ğundan berevât-ı aliyye ısdâr ve i‘tâ kılındığı 

bi’t-tedkîk anlaşılmışdır fî 1 Nisan sene 316 (14 

Nisan 1900).
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mektûbi kalemine mahsus müsveddedir
Evrak numarası 405
Tesvidi tarihi 15 Mayıs sene 317 (28 Mayıs 

1901)
Tebyizi tarihi 16 Safer sene 319/22 Mayıs 

sene 317 (4 Haziran 1901)
Zabtiye nezâret-i celilesine
Üsküdar’da Karaca Ahmed Sultan hazret-

lerinin (türbe-i şerîfesi) türbedarları bulunduğu 
halde (türbedarlık ciheti evladdan bazılarının 
uhdelerine bi’t-tevcih îfâ-yı vazife etmekde iken 
ba‘zı kesanın türbe-i mezkûr umuruna vâki‘ 
olan müdahalelerinin men‘i hakkında sebk 
eden iş‘âra cevaben üzerine şimdiye değin mü-
dahaleden vareste kalmış ise de bu kere evlad 
beyninde zuhur eden hisse nizâ‘ı zuhuruyla) 
ecânibden İhsan Efendi nâmında biri türbe-i 

mezkûre umuruna fuzuli müdâhale etmekde 
olduğu istihbâr kılınmış (ve türbe-i mezkûrun 
türbedarlık ciheti mine’l-kadîm batn evlada ve 
derecede müsavi evlad evlad-ı vâkıfdan olan-
lara meşrutiye üzere seviyen iştiraken tevci-
hi meşrut bulunduğundan ve meşrutaları ise 
on yedi adede baliğ olmağla her birinin aded 
ve rü’uslarına göre on yedi hisse i‘tibarıyla 
bir kısmının tevcihi bi’l-icra diğerlerinin dahî 
müraca‘atları vuku‘unda tahkîkât-ı şer‘iyyesi 
bi’l-icrâ tevcihi tabi‘î bulunmuş) olduğundan 
(mezkûr türbedarlık cihetine müdahale eden) 
mumaileyh İhsan Efendi’nin ve gerek bâ-
berat-ı âlî türbedar olmayan sâ’ir kesânın men‘-i 
müdâhaleleri zımnında keyfiyetin savb-ı âlî-i 
nezaretpenâhilerine ezbarı mahkeme-i teftişden 

ifâde olunmağın olbâbda. 

Belge 12. Karaca Ahmet Sultan Türbesi türbedarlığına İhsan Efendi’nin müdahalesinin men 

edilmesi (BOA, EV. MKT, 2643/69).

Belge 12. Karaca Ahmet Sultan Türbesi türbedarlğna İhsan Efendi’nin müdahalesinin men 
edilmesi (BOA, EV. MKT, 2643/69). 
 
 

 
 
 
Belge 13. Karaca Ahmet Sultan Türbesi etrafndaki kabristanlarn koruculuk görevine 1904 
ylnda Veli Ağa’nn tayin edilmesi (BOA, EV.MKT.CHT, 576/125) 
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Belge 13. Karaca Ahmet Sultan Türbesi etrafındaki kabristanların koruculuk görevine 1904 yı-

lında Veli Ağa’nın tayin edilmesi (BOA, EV.MKT.CHT, 576/125)

Belge 12. Karaca Ahmet Sultan Türbesi türbedarlğna İhsan Efendi’nin müdahalesinin men 
edilmesi (BOA, EV. MKT, 2643/69). 
 
 

 
 
 
Belge 13. Karaca Ahmet Sultan Türbesi etrafndaki kabristanlarn koruculuk görevine 1904 
ylnda Veli Ağa’nn tayin edilmesi (BOA, EV.MKT.CHT, 576/125) 
 

 
 
 

Evkâf-ı hümâyûn cihât kalemine 

mahsûsdur

Hususi numarası 1921

Tesvîd tarihi 1 Haziran sene 320 (14 Hazi-

ran 1904)

Tebyiz tarihi 21 “

Üsküdar’da Karaca Ahmed Sultan hazret-

lerinin türbe- şerifi kabristanlarının koruculuk 

hizmeti hakkında.

Üsküdar mezarcıları kethüdalığı 6 Ca sene 

1282 (27 Eylül 1865) tarihiyle Hüseyin Hüs-

nü Efendi’nin uhdesinde olduğu anlaşılub ber 

mantûk-ı arzuhâl Üsküdar’da Karaca Ahmed 

Sultan hazretlerinin türbe-i şerîfenin etrâfında 

bulunan kabristanların koruculuk hizmeti-

ne dâ’ir kayd bulunmamış ve ma‘a hazâ ciheti 

mezkûr mezarcılar kethüdalığına Veli Ağa’nın 

ta‘yîni hakkında olan evrâk 27 Mart sene 320 

(9 Nisan 1904) tarih ve cihâtın yüz seksen yedi 

ve Üsküdar’da Karaca Ahmed Sultan ve civârı 

kabristanının kethüdâlığının tevcihi hakkında 

olan evrâkda 1 Kanun-ı sânî sene 319 (14 Ocak 

1904) tarih ve iki bin iki yüz altmış bir numa-

ralarıyla muhasebe-i umumiyye idâre-i aliy-

yesine havâle olunub Râşid Efendi imzasıyla 

ahz olunduğu kayden tebeyyün etmiş olmağla 

iş bu arzuhâl dahî birleşdirilmek üzere idâre-i 

müşârünileyhaya tevdi‘ kılındı. 
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Belge 14. Karaca Ahmet Sultan Türbesi türbedarlığının sekiz hissede bir hissesine mutasarrıf 

Fatma Zübeyde binti Abdürrezzak’ın 24 Mayıs 1913 tarihinde yerine vekil olarak Fatma Hanım’ı 

bırakması (BOA, IMUF.EHMM, 784/89).

Belge 14. Karaca Ahmet Sultan Türbesi türbedarlğnn sekiz hissede bir hissesine mutasarrf 
Fatma Zübeyde binti Abdürrezzak’n 24 Mays 1913 tarihinde yerine vekil olarak Fatma 
Hanm’ brakmas (BOA, IMUF.EHMM, 784/89). 
 
 

 
 
 
       
Belge 15. Karaca Ahmet Türbesi karşsndaki kuyunun nazrlk görevine Derviş Ali Efendi’nin 
getirilmesi (VGMA, Defter nr. 876, s.311). 
 
 
 

 
 

medîne-i Üsküdar’da Karaca Ahmed Sul-

tan civarında Aşçıbaşı mahallesinde Nuhku-

yusu caddesinde vâki‘ üç numaralı hânede 

sâkine zâtı zeyl-i vesikada muharrerü’l-esami 

müslimin ta‘rifleriyle mu‘arrefe Karaca Ah-

med Sultan türbesi türbedarlığının sekiz hisse 

i‘tibârıyla bir hissesinin bâ-berat-ı âlî mutasar-

rıfesi Fatma Zübeyde Hanım ibnetü’l-müteveffâ 

Abdürrezzâk Efendi meclis-i şer‘de mazbata 

Tophâne’de Cihangir mahallesinde vâki‘ kırk 

bir numaralı hânede sâkine müteveffâ Süley-

man Efendi zevcesi kezalik müslimin-i muma-

ileyhim ta‘rifleriyle mu‘arrefe Fatma Hanım 

ibnete Ali Efendi mahzarında takrir-i kelam 

edüb benim mazeret-i şerifem hasebiyle türbe-i 

mezkûrede türbedarlık hizmeti mu‘attıl kalma-

mak üzere hizmet-i mezkûreyi îfâya hazıra-i 

mumaileyhâ Fatma Hanım vekalet-i mutlaka-i 

sahiha-i şerife ile vekil nasb ve ta‘yîn eyledikde 

ol dahî vekalet-i mezkûreyi kabul eyledi didik-

de gıbe’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-vak‘ bi’t-taleb ketb 

olundu fî 17 Cemaziyelahir sene 1331 (24 Mayıs 

1913). 
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Belge 15. Karaca Ahmet Türbesi karşısındaki kuyunun nazırlık görevine Derviş Ali Efendi’nin 

getirilmesi (VGMA, Defter nr. 876, s.311).

Belge 14. Karaca Ahmet Sultan Türbesi türbedarlğnn sekiz hissede bir hissesine mutasarrf 
Fatma Zübeyde binti Abdürrezzak’n 24 Mays 1913 tarihinde yerine vekil olarak Fatma 
Hanm’ brakmas (BOA, IMUF.EHMM, 784/89). 
 
 

 
 
 
       
Belge 15. Karaca Ahmet Türbesi karşsndaki kuyunun nazrlk görevine Derviş Ali Efendi’nin 
getirilmesi (VGMA, Defter nr. 876, s.311). 
 
 
 

 
 

İstanbul gümrüğü mâlından pâra ücret 

yevmî otuz akçe vazife ile Üsküdar’da Karaca 

Ahmed türbesi mukabelesinde nazır bi’r ciheti 

Elhac Ahmed Efendi ibn Osman’ın bâ-berat-ı ali 

el-yevm uhdesinde olduğu.

Cihet-i mezkûre mutasarrıfı mumaileyhin 

fevtiyle mahlûlünden uhdesine tevcihi oğlu 

Derviş Ali Efendi tarafından arzuhal istid‘â ve 

mumaileyh vefat edüp oğlu sahib-i arzuhal 

Derviş Ali el-yevm eda-yı hizmet etmekde ol-

duğu mahallesi canibinden verilen bir kıt‘a il-

mühaber ile tasdik kılınmış olmağla mucebince 

bi’t-tevcih berat ve maliye ve masarıfat-ı umu-

miyye muhasebelerine ilmuhabeleri i‘tâsı.

Gurre-i Muharrem sene 1294 (16 Ocak 

1877). 
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SİVAS MERKEZLİ ŞEYH ŞAZİ/ŞADILLI/MOLLA YAKUP 

OCAĞI

THE OCAK OF SHEIKH SHAZI / SHADILLI/MULLAH 
YAKUB IN SIVAS

Hacı YILMAZ1

ÖZ

Bu çalışmada merkezi Sivas’ın Kangal 
ilçesinin Yellice köyü olan Şeyh Şâzi oca-
ğı ele alınmaktadır. Ocak Şeyh Şâzeli is-
minden başka Şeyh Şâzeli Sultan, Aliyyül 
Şâzeli, Kahveci, Şah Şadıllı ve Molla Yakup 
isimleriyle de bilinmektedir. Bu isimlerden 
bazıları isim benzerliğinden de yararlanı-
larak ocak mensuplarının kendilerine ata 
arama çabalarının bir sonucudur. Bu iti-
barla Şâzeliye tarikatının kurucusu Şeyh 
Şâzeli, ocak mensuplarının bir kısmınca 
kendi ataları olarak kabul edilmiştir. Fakat 
bunun tarihi hiçbir geçerliğini yoktur. Öte 
yandan Anadolu’nun bazı yerlerinde yaşa-
yan Şadili aşireti ile Şeyh Şâzi/Şadi arasın-
da muhtemel bir yakınlıktan söz edilebilir. 
Anadolu’nun farklı yerlerinde yaşayan Şa-
dili aşireti ve Şeyh Şâzi/Şadi adına kurul-
muş zaviyeler bu bağlantının izlerini taşı-
maktadır. İşte bu çalışmada ocak ismi, oca-
ğa ismini veren Şeyh Şâzi’nin tarihi kimliği, 

Makale geliş tarihi: 23.07.2017,    Makale kabul tarihi: 26.11.2017
1 Yrd. Doç. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversite-
si, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, ORCID ID: 
https://orcid.org/0000-0001-9453-4094.

onun Şadili aşireti ile ilgili bağlantısı, ocak 
mensuplarının Yellice köyüne gelişleri ve 
ocağın Molla Yakup adını alması konu 
edilmektedir. Araştırmada arşiv belgeleri 
yanında ocakzâdelerin ellerinde bulunan 
belgelerden de istifade edilmiş ve Şeyh Şâzi 
ve ocağı ile ilgili mevcut bilgilerin genişle-
tilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araş-
tırma yöntemi kullanılarak toplanan bilgi-
ler analiz edilerek bulgular elde edilmiştir. 
Araştırma sonucunda, Şeyh Şâzi/Şadi’nin 
Anadolu’nun muhtelif yerlerinde konar-gö-
çer bir hayat süren Şadili aşiretiyle bağlan-
tılı olduğu, Şâzeliyye tarikatının kurucusu 
Şeyh Şâzeli ile hiçbir şekilde bağlantısının 
olmadığı, Şadili aşiretinin iddia edildiği 
gibi Azerbaycan’da devlet kuran Şeddado-
ğulları ile uzaktan yakından ilgisinin olma-
dığı, ocağın Sivas bölgesine gelmesinden 
sonra Molla Yakup’un ocak içinde yükse-
lip ocağı derleyip toparlamış olduğu ve bu 
yüzden de ocağın onun adıyla da anıldığı, 
elde edilen belgelerin içeriğinden anlaşıldı-
ğı kadarıyla Alevîlerin cami ve benzeri iba-
det yerlerine uzak kişiler olarak gösterilme-
sinin yanlış olduğu bilgilerine ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Alevilik, Şeyh Şâzi, 

Molla Yakup, Şadıllı, Yellice, Hoşafçı.
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ABSTRACT

In this study, Şeyh Şâzeli village, which 

is the village of Yellice in Kangal district of 

Sivas, is considered. January Sheikh Sha-

zeli is also known by Şeyh Şâzeli Sultan, 

Aliyyul Shazeli, Kahveci, Şah Şadıllı and 

Molla Yakup. Some of these names are also 

the result of name-seeking efforts by the 

quarries to search for their ancestors. In 

this respect, Şeyh Şâzeli, the founder of the 

Şâzeliye sect, was accepted as an ancestor 

of the quarry members. But this date has 

no validity. On the other hand, it is possi-

ble to speak of a possible closeness between 

the Şadili tribe living in parts of Anatolia 

and Şeyh Şâzi/Şadi. The Şadili tribe living 

in different parts of Anatolia and the Şevh 

Şâzi/Şadi who are founded in the name of 

Şadi carry the traces of this connection. In 

this study, the name of the january, the his-

torical identity of Shaykh Shazi, who gave 

the name to the oceans, its connection with 

the Şadili tribe, the recruitment of members 

of the quarry to the village of Yellice, and 

the name of Molla Yakup. In addition to 

the documents in the archive, documents 

were also found in the hands of the cooks. 

and it was aimed to expand existing infor-

mation about Sheikh Shâzi and his hob. 

The collected information was analyzed 

and categorized using qualitative research 

method in the study. As a result of the re-

search, Şeyh Shâzi / Şadi is connected to 

Şadili tribe which has a place of life in vari-

ous places of Anatolia, as it is claimed that 

there is no connection with Shaykh Shâzeli, 

the founder of Şâzeliyye tariqa, that Mul-

lah Yakup had gathered and recoiled in the 

quarry after the child had come to the Sivas 

region and that it was wrong to show the 

Alevis as people far away from the mosque 

and similar places of worship from the con-

tents of the obtained documents.

Keywords: Alevism, Shaykh Shazi, 

Molla Jacob, Shadyll, Yellice, Hosafci.

GİRİŞ 

Az bilinen Alevi ocaklarından biri de 

merkezi Sivas’ın Kangal ilçesinin Yellice 

köyünde olan Şeyh Şâzeli ocağıdır. Adını 

Şeyh Şâzi/Şadi isimli dervişten alan ocak, 

bu ismin yanında Şeyh Şâzeli Sultan, Aliy-

yül Şâzeli, Kahveci, Şah Şadıllı ve Molla 

Yakup ocağı isimleriyle de anılmaktadır. 

Ocağı yeniden derleyip toparlayan Molla 

Yakup olduğu için ocağın yaygın bir di-

ğer ismi de Molla Yakup’tur. Molla Yakup 

evlatlarından bir kısmı ise Hoşafçı ocağı 

adıyla yeni bir ocak kurmuşlardır. Molla 

Yakup ile ilgili ilerleyen sayfalarda bilgi ve-

rilecektir. Ocağın isimleri arasında sayılan 

Şeyh Şâzeli Sultan, Aliyyül Şâzeli ve Kah-

veci gibi isimler ise Şeyh Şâzi/Şadi’nin isim 

benzerliğinden hareketle Şâzeliyye (Özel, 

2010a:387) tarikatının kurucusu Şeyh Şâzeli 

olduğu düşüncesinden dolayı ocağa yakış-

tırılmıştır. Fakat bu iddiaların tarihi hiçbir 

tutarlılığı ve geçerliliği yoktur. Bu durum 

diğer bazı ocak temsilcilerinin kendilerine 

tarihi bir kök aramalarına benzemektedir. 

Bu itibarla 1197 tarihinde Kuzey Afrika’nın 

en batı bölgesinde yer alan Sebte şeh-
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ri yakınlarındaki Gemare’de doğan Şeyh 

Şâzeli’yi (Özel, 2010b:385) ocak kurucusu 

olarak göstermek zorlama ve beyhude bir 

çabanın ürünüdür. 

Ocağa adını veren Şeyh Şâzi/Şadi’nin 

Anadolu’da yaşadığı ve döneminin ileri 

gelen dervişlerinden olduğu söylenebilir. 

Gelenekte o seyyid olarak kabul edilmek-

tedir. Bu itibarla ocağın gerçek adının Şah 

Şadıllı/Şadilli olduğunu düşünenler, bizim 

kanaatimize göre isabetli bir görüş ortaya 

atmışlardır. Nitekim ocağın Anadolu’nun 

farklı yerlerinde tespit edilen Şadıllı/Şadil-

li aşireti mensupları tarafından kurulmuş 

olması ihtimaller dâhilindedir. Daha doğru 

bir ifade ile Şadili aşiretinin hem siyasi hem 

de dinî lideri olan Şeyh Şâzi/Şadi ocağın 

kurulmasında etkili olmalıdır. Ocağın Şeyh 

Şâzi/Şadi olarak bilinmesi de zaten onun 

önemli ve ünlü bir derviş olduğunu göste-

ren somut bir delildir. Bununla birlikte ta-

rihi kaynaklarda onun hakkında hiçbir bilgi 

mevcut değildir. Ancak ilerleyen sayfalar-

da ayrıntılı bir şekilde üzerinde durulaca-

ğı üzere, 1464 yılının şubat ayında yazılan 

bir icazetnamede onun Ebü’l-Vefa evlatla-

rı arasında sayılmasından hareketle, Vefaî 

tarikatına mensup bir seyyid olduğu söy-

lenebilir. Tahrir defterlerinde Amasya, Ço-

rum, Harput ve Sivas’ta Şeyh Şâzi ve Şeyh 

Şadi imlalarıyla yazılmış zaviyeler tespit 

edilmektedir. Ayrıca her ne kadar birbiri-

ni tekrar etse de Sivas ve Harput’taki zavi-

ye ile ilgili belgeler de oldukça fazladır. Bu 

belgelerde şeyhin adı hem Şâzi ve hem de 

Şadi imlasıyla yazılmıştır. Fakat Şâzi şeklin-

deki imlanın bir iki belgeyle sınırlı kalması-

na karşılık Şadi imlasıyla yazılmış şeklinin 

fazla olduğu söylenebilir. Fakat Amasya ve 

Çorum’da bulunan zaviyelere ait elimizde 

sadece tahrir defterlerindeki bilgiler mev-

cuttur. Bunlarda şeyhin ismi Şadi şeklinde 

yazılmıştır. 

Bazı araştırmacıların ocağın isminin Şa-

dıllı olduğu yönündeki iddiası bu noktada 

önemlidir. Anadolu’nun pek çok yerinde 

konar-göçer bir hayat süren Şadili/Şadilli/

Şadıllı aşiretlerini tespit etmek mümkün-

dür. Buna göre, Kars-ı Maraş ile Arapgir 

Sancağı’na bağlı Eğin kazasında bu isim-

le anılan cemaatler yaşamaktadır (Türkay, 

2001:588). Yine Dulkadir Türkmenlerinin 

ilk tahririnde Tahirli taifesi içinde diğer adı 

Gündeşli olan Şadi isimli bir cemaat yaşa-

maktaydı. Okçu isimli mahalde kışlayıp 

Karaçalı’da yaylayan cemaat, 9 hanelik bir 

nüfusa sahipti. 1563 tarihinde Kavurgalı 

boyu içinde kaydedilen Şadili cemaati daha 

önce Tahirli taifesine tabi olarak kaydedi-

len bu cemaat olmalıdır. Fakat cemaatin bu 

sefer Şadili olarak kaydedilmesinin yanın-

da, Gündeşli isminden bahsedilmemiş ol-

ması da diğerinden farklı bir cemaat oldu-

ğu izlenimini uyandırmaktadır. Bu tarihte 

Mağara’da yaylayıp Sunbas’ta kışlayan ce-

maat, 52 nefer nüfusa sahiptir. Maraş’taki 

Şadi Bey Mahallesi de muhtemelen cema-

at tarafından kurulmuştur (Sarı, 2015:324, 

505). Bunların dışında aşiret daha yoğun bir 

şekilde günümüz idari taksimatına göre, 

Bingöl iline bağlı bir kaza merkezi olan Kığı 

Sancağı’nın Göcek nahiyesinde yaşamak-
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taydı. 1553 tarihli defterde yer alan bilgilere 

göre Şadili cemaati, Asenis, Canik, Davlu, 

Karin/Kartin, Kiliseli, Muhundu, Şil ve Şö-

bek köylerine yerleşmişti. Bunların toplam 

nüfusu 394 hane, 91 mücerred ve 9 muaftı. 

Bahsedilen köyler günümüzde Tunceli’nin 

Mazgirt ilçesine bağlı olup bugünkü isim-

leri sırasıyla Haşniş, Aydıncık, Davali/Be-

şoluk, Kartan, Kilise, Darıkent, Akkavak ve 

Yeldeğen’dir (Koç, 2004:138).

Şadili aşiretini, Azerbaycan-Aras kıyıla-

rında Aran bölgesinde 951 tarihinde kuru-

lan Şeddadoğulları ile alakalı gören Nejat 

Birdoğan’a göre, Şeddadoğuları bölgedeki 

bazı karışıklıklardan dolayı burada yaşa-

yamayacaklarını anlayıp Anadolu içlerine 

çekilmişler, önce Dersim sonra Erzincan ve 

Sivas’a yerleşmişlerdir. Beylik kurduklarını 

unutarak kendilerine yeni atalar aramaya 

başlamışlar ve Yemen bölgesinde yatmakta 

olan Şeyh Şâzeli’yi/Şadılı’yı ataları olarak 

kabul etmişlerdir (Birdoğan, 1995:153-158). 

Veli Saltık da Birdoğan’ın görüşlerini tek-

rar ederek, Şeddadoğullarının Azerbaycan 

ve Ermenistan’da 100 yıl sürecek bir beylik 

kurduktan sonra, iç çatışmalardan ve Gür-

cülerin taarruzundan kaçarak 1174 tarihin-

den itibaren dalgalar halinde Anadolu’ya 

göç ettikleri, Bingöl-Kığı ve Tunceli-Maz-

girt ilçelerine yerleştikleri fikrindedir. Sal-

tık, Tunceli’de yerleştikleri 39 köyün ismi-

ni de saymaktadır (Saltık, 2009:121-127). 

Bu açıklamalarda Şeddad isminin Şadili’ye 

nasıl dönüştüğünün izah edilmesi gerek-

mektedir. Buradaki yorum Şeddad ve Şadi-

li isimlerinin benzerliğinden yola çıkılarak 

yapılmış olup, tıpkı Şâzeliyye tarikatının 

kurucusu Şeyh Şâzeli’yi ocağın kurucusu 

olarak kabul etmek gibi zorlama bir görüş-

tür. Elimizde Şadili aşireti ile Şeddadoğul-

ları arasındaki bağlantıyı kurabilecek hiçbir 

belge mevcut değildir. 

Yukarıdaki açıklamalardan sonra 

Şeyh Şâzi/Şadi’nin işte bu Şadili aşiretine 

mensup bir derviş olma ihtimali bir hayli 

yüksek görünmektedir. O, Şadili aşireti-

nin siyasi ve dini lideri olmalıdır. Nitekim 

Ebü’l-Vefa ile bağlantılı Dede Kargın, Hacı 

Bektaş, Sarı Saltık, Şeyh Çoban, Üryan Hı-

zır gibi örnekler bu iddiayı destekler ma-

hiyettedir (Gülten, 2010; 2011; 2014). Onun 

adına kurulmuş zaviyelerin sayısının da 

birden fazla olması, şeyhin etki alanının 

genişliğine dair bir işarettir. Bu durum 

onun kalabalık bir Türkmen kitlesine hi-

tap ettiğini göstermektedir. Bahsedilen 

zaviyelerden ilki Amasya Sancağı’nın 

Ezinepazarı’na bağlı Şeyh Şadi köyündedir. 

Hüseyin Hüsameddin’in verdiği bilgilere 

göre, köyde bulunan zaviye Karakeçili aşi-

reti reislerinden Musluhiddin Musa Bey ta-

rafından burada ikamet etmekte olan Şeyh 

Şadi için 1409 tarihinde yaptırılmıştır. Köy 

de zaviyenin etkisiyle Şeyh Şadi adını al-

mış olmalıdır. Evkaf defterine göre, Yavaş 

nahiyesine bağlı Şeyh Şadi köyünün hem 

divani hem malikâne geliri ile Keçilü ve 

Çeltek köylerinin malikâne gelirleri zavi-

yeye aittir. Zaviyenin 1520 tarihinde 3900, 

1576 tarihinde ise toplam 5367 akçe geliri 

vardır. 1530 tarihli muhasebe defterinde 

yer alan bilgilerde de Şeyh Şadi köyünün 
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2865 akçelik gelirinin, yine Şeyh Şadi zavi-

yesine ödendiği kaydedilmiştir. Ayrıca bu 

tarihte köyde 21 hane ve 6 bekâr nüfus ya-

şamaktaydı (Gürbüz, 1993:249). Tokat San-

cağı dâhilindeki Öbek, Kolaç ve Kamber 

Baba gibi bazı köylerinin bir kısım geliri de 

Şeyh Şadi Zaviyesi’ne ayrılmıştı (BOA TD, 

nr. 387/II, s. 460, 461, 475). Zaviye gelirleri-

nin farklı yerlerden olması, zaviyenin işlek 

olduğunun bir göstergesidir. Ayrıca Şeyh 

Şadi’nin ileri gelen biri olduğu, zaviyeye 

faklı yerlerden ayrılmış gelirlerden de anla-

şılmaktadır. 

Hüseyin Hüsameddin’in, onun Karake-

çili aşireti içinde yaşayan bir derviş olduğu 

yönünde verdiği bilgi oldukça önemlidir. 

Nitekim bu durum onun heterodoks bir 

derviş olma ihtimalini güçlendirmektedir. 

Zira Amasya civarında yaşayan aşiretlerin 

genel itibariyle gayri sünnî eğilimlere sahip 

olduğu bilinmektedir. Rum eyaleti içinde 

yer alan Amasya Sancağı’nda ortaya çıkan 

pek çok isyana katılan aşiretleri, isyanlara 

aralarında bulunan bu tip dervişler yön-

lendirmiştir. Sonraki çalışmalarda da Şeyh 

Şadi köyünde yaşayan ve adına zaviye inşa 

edilen Şeyh Şadi’nin, Alevî Türkmen cema-

atinin ileri gelenleri arasında gösterilmiş 

olması yukarıda söylediklerimizle paralel-

dir. Kendisinin Şadgeldiler sülalesinden 

olduğu, 1393 yılında Yıldırım Bayezid’in 

Amasya’yı fethi sırasında şöhretinin tüm 

bölgeye yayıldığı ve Çelebi Mehmed ile ya-

kın ilişkide olduğu ifade edilmektedir. 1409 

yılında zaviyenin yapıldığı ve 1410 sene-

sinde de öldüğü düşünülmektedir. Türbe-

si sonradan pek çok değişiklik geçirmiş ve 

ilk halinden uzaklaşmıştır. Türbeye farklı 

yerlerden pek çok ziyaretçi gelmekte olup, 

kurbanlar kesilip dağıtılmaktadır. Sandu-

kanın başında bulunan oyuk kayadan kur-

ban kesemeyenlerin geçemeyeceğine inanı-

lır. Binlerce askeri bir kazan pilavla, atları 

ise bir mendil arpa ile doyurduğu rivayet 

edilmektedir. Ziyaretçilerden bazıları onu 

rüyasında gördüğü için türbesine geldikle-

rini belirtmiştir (Köken, 2017:70). 

Amasya Sancağı’nda yaşayan bu Şeyh 

Şadi’nin, konumuz olan Şeyh Şadi olup ol-

madığı yönünde kesin bir hüküm belirtmek 

mümkün olmasa da her ikisinin de en azın-

dan aynı inanç çevresinde birleştikleri söy-

lenebilir. Özellikle yukarıda verilen bilgiler 

arasında yer alan onun Alevi-Türkmen ce-

maatinin ileri gelenlerinden olduğu yönün-

deki bilginin altı çizilmelidir. Şeyh Şadi’nin 

etki alanının geniş olduğu Amasya’ya sınır 

olan Çorum Sancağı’nda tespit edilen Baba 

Şadi zaviyesiyle de teyit edilmektedir. Ço-

rum Sancağı’nın Kürkçü köyünde olduğu 

anlaşılan zaviyeye bahsi geçen köyün 944 

akçelik malikâne gelirleri vakfedilmiştir 

(BOA TD, nr. 387/II, s. 397). Amasya ve 

Çorum arasındaki mesafenin yakınlığı dik-

kate alınırsa Çorum’daki zaviyenin onun 

etrafında bulunup sonradan buraya ge-

lenler tarafından kurulmuş olması müm-

kündür. Böylece onun Yıldırım Bayezid’in 

Amasya’yı fethi sırasında oldukça şöhretli 

bir derviş olduğu ve Çelebi Mehmed ile de 

yakın ilişkisi bulunduğu yönündeki bilgi 

de desteklenmektedir. 
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Harput Sancağı’nda bulunan zavi-

ye ise, Sünkürd veya diğer adıyla Birvanlı 

köyündedir. 1523 tarihinde Sünkürd/Sufi-

kürd olarak kaydedilen köydeki zaviyeye 

Harput müdü ile 2 müd tohum ekilebilen 

zeminin geliri âyende ve revendeye sarf 

olunması şartıyla tahsis edilmiştir. Zaviye-

den 1566 tarihli evkaf defterinde bahsedil-

mezken, aynı tarihli mufassal defterinde ise 

zaviyeye 2 müdlük zeminin ayrıldığı kay-

dedilmiştir. Ayrıca zaviyedarın avarız ve 

baş akçasından muaf olduğu belirtilmiştir. 

Ocak 1637 tarihli kadı sicilinde köyün ge-

lirini tasarruf eden sipahinin, zaviyeye ay-

rılan 2 müdlük zeminin gelirini de alması 

üzerine köy halkının divana müracaat etti-

ği, meselenin 1566 tarihindeki gibi yani ge-

lirin yine zaviyeye bırakılması şeklinde çö-

züldüğü anlaşılmaktadır (Ünal, 1989:219). 

Harput’ta yaşayan Şeyh Şâzi/Şadi evlatla-

rıyla ilgili bazı belgelere sahibiz. Bu belge-

lerden ilkinde (belge 1) Şeyh Şâzi’nin zavi-

yesinde medfun olduğuna dair bir ifade yer 

almaktadır. Yine burada kadı sicilinde yer 

alan bilgilere dair hususlar da kaydedilmiş-

tir. Bu çalışmanın ekler kısmında yer alan 

belge 2’deki bilgilere göre, Seyyid Mevsum 

ve Can Ali Şeyh Şâzi’nin evlatlarından ol-

dukları için vergiden muaflarken, karye 

sipahisi onlardan koyun vergisi almak is-

temiştir. Bu durum divana şikâyet edilmiş 

ve divandan onlardan vergi alınmaması 

yönünde cevap gelmiştir. Belge 3’te de aynı 

konu divana arzda bulunulmuştur. Belge-

de Berç Ali, amcası Can Ali ve Pir İmam ile 

başkaları sipahilerden şikâyetçi olmuşlar-

dır. 4. belgede ise Şeyh Şadi zaviyedarı, za-

viye vakfından elde edilen mahsulden öşür 

almak isteyen sipahiyi şikâyet etmiştir. 

Diğer taraftan Sünkürd köyünün ya-

nında bulunan Süntürk köyü önemli 

Alevî ocakları arasında yer alan Ağuçan 

Ocağı’nın merkezlerinden biridir. Bura-

da Ağuçan ocağının kurucularından Koca 

Seyyid’in türbesi bulunmaktadır. Ağu-

can ocağının diğer merkezleri arasında 

Tunceli’nin Bargini ve Malatya’nın Miye-

nik köyleri de sayılmaktadır. Bir birine ya-

kın olan Süntürk ve Sünkürt köylerin de iki 

önemli kişinin türbelerinin bulunması her 

iki ocak arasında bir yakınlığın olduğunu 

düşündürmektedir. Miyenik kolu, İmam 

Zeynelabidin soyundan geldiklerini ifade 

ettikleri için ocak, Zeynelabidin ve Miye-

nik ocağı olarak da bilinmektedir (Aksüt, 

2009:167). Aynı şekilde günümüzde Şeyh 

Şâzi evlatlarından Seyyid Ali Hoşafçı da 

aile büyüklerinin Miyenik’ten Yellice köyü-

ne geldiklerine dair rivayetlerin aktarıldı-

ğını belirtmektedir. Her iki ocak mensubu-

nun Ebü’l-Vefa’yı ortak ata olarak kabul et-

meleri de burada ayrıca üzerinde durulma-

sı gereken bir husustur. Nitekim yukarıda 

da belirttiğimiz gibi Harput belgeleri ara-

sında yer alan 1464 yılı şubatına ait bir ica-

zetnamede Şeyh Şâzi/Şadi, Ebü’l-Vefa’ya 

bağlanmaktadır (Belge 5). Fakat bu icazet-

namenin yerildiği yer ile icazetnamede mü-

hür olmaması bazı soru işaretlerini de bera-

berinde getirmektedir. Seyyid Ali Hoşafçı, 

Şeyh Şâzi evladından Molla Yakup’a bağlı 

olanlardan bir kısmının Sivas’ın Divriği il-

çesine bağlı Anzağar ve Kangal İlçesi’ne 



2017 / Yıl: 7 Sayı: 14

223

bağlı Ceviz köyünde Molla Yakup Ocağı’na 

bağlı Hoşafçı isimli ocak tesis ettiklerini ve 

ocağın Zeynelabidin’e bağlı olduğunu ifade 

etmektedir. Ekler kısmında yer alan 1790 

tarihli belgede, Mehmet oğlu Musa’nın 

Kürk köyünden Divriği’ye göçmüş oldu-

ğu ve buradaki devlet görevlileri tarafın-

dan kendisinden vergi talep edildiği bil-

gisi yer almaktadır. O, Şeyh Şâzi ve Molla 

Yakup evladı dolayısıyla seyyid olduğunu 

beyan ederek vergiden muaf tutulmasını 

istenmiştir. Bilindiği gibi bu soydan gelen-

ler seyyid oldukları için Osmanlılar Şeyh 

Şâzi ve Molla Yakup evlatlarını vergiden 

muaf tutmuşlardır. Bahsedilen bu belge Ali 

Hoşafçı’nın ifadeleri destekler mahiyette 

olup Yellice’de yaşayanların bir kısmının 

sonradan başka yerlere göç ettiklerini gös-

termektedir.

Yellice-Kürk Köyleri ve Molla 

Yakup

Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Yellice 

ve Kürk köyleri de Şeyh Şâzi ve evlatları 

için önemli yerler olarak ön plana çıkmak-

tadır. Her iki köyde de şeyh Şâzi evlatları 

yaşamaktaydı. Ocağın merkezi olan Yellice 

köyü 1548 tarihli Divriği tahrir defterinde 

Divriği’nin Dumluca nahiyesine bağlı bir 

mezra olarak kaydedilmişken, Yeni-il ka-

zası sınırında olduğu için sonradan Yeni-il 

kazasına dâhil edilmiştir. 1548 tarihli Yeni-

İl defterinde Aşudi nahiyesine bağlı bir 

mezra olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu-

nunla birlikte 1583 ve 1630-1631 tarihli def-

terlerde mezraya rastlanmamaktadır. 1641-

42 ile 1652-53 tarihlerinde gelindiğinde ise 

köyün nüfusu kaydedilmemiştir. Yalnız 
köyden elde edilen hububat öşrünün 1641-
42’de mukataaya verildiği anlaşılmaktadır. 
1644’de Bazlamaç ve Afşarcık köyleri ile 
Okçu-zade Maksud Bey’e 5 müd mukabi-
linde iltizama verilmiştir. 1652-53’de ise 6 
keyl mukabilinde mukataya verildiği zik-
redilen köyün bu tarihte ismi Balî-i Yellice 
olarak geçmektedir (Şahin, 1980:137).

Bu bilgilerden hareketle köyün XVII. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren nüfus 
aldığı söylenebilir. Balî-i Yellice ismin-
den hareketle Bali isimli bir konar-göçer 
grubun köye yerleştiği düşünülebilir. Bu 
bilgilerden hareketle Şeyh Şâzi evlatları-
nın köye gelişleri ya bu sırada ya da biraz 
daha geç olmalıdır. Dolayısıyla köyün ku-
rucuları Şeyh Şâzi evlatları değildir (Aksüt, 
2009:219-226). Onlar muhtemelen yukarıda 
Şeyh Şâzi Zaviyesi’nin bulunduğu yerin 
birinden ayrılarak Yellice köyü ve aşağıda 
bahsedileceği üzere Kürk köyüne gelmiş-
lerdir. Elimizdeki belgelere göre (Belge 6 
ve 7), Yellice köyündeki dede soyu, Şeyh 
Süleyman oğullarından neşet etmişe ben-
zemektedir. Muhtemelen de köye ilk yer-
leşenler arasında bu Şeyh Süleyman bulun-
maktaydı. Belgede Şeyh Şâzi evlatları ara-
sında sayılan Şeyh Mümin, Şeyh Ali, Şeyh 
Abuzer, Şeyh Osman, Şeyh Yahya, Şeyh 
Hüseyin, Şeyh Salih ve Şeyh Abdi babaları 
Şeyh Süleyman’nın elinde seyyid oldukları 
için vergilerden muaf tutulduğuna dair fer-
man olmasına rağmen Yeni-il voyvodası ve 
subaşılarının kendilerinden vergi almak is-
tedikleri yönünde divana arzda bulunmuş-

lardır.
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Ocağın Molla Yakup adıyla da anıl-

masının sebebi ise, ocağı derleyip topar-

layana kişi olarak kabul edilmesindendir 

(Birdoğan, 1992:153-158). Molla Yakup’un 

XVI. yüzyılda yaşadığı düşünülmektedir. 

Türbesi Avşarcık / Karakuz Çayı ile Yelli-

ce Çayı’nın birleştiği tepenin üstündedir. 

Türbe kare planlı, küçük kubbelidir. Mezar 

taşında 12 dilimli taç bulunmaktadır (Kaya, 

2012:254). İnanışa göre, Molla Yakup, Şeyh 

Şâzi evlatlarından ve 7. İmam Musa Kazım 

soyundandır. Molla unvanı kullanılma-

sının sebebi ise onun üç medrese bitirmiş 

olmasıdır. Sait ve Mustafa isimli iki karde-

şi de medrese tahsil etmiş olup, II. Bayezid 

(1447-1512) bu üç kardeşi halka faydalı ol-

sunlar diye ayrı ayrı yerlere göndermiştir. 

Molla Yakup, Yellice köyünü tercih ederek 

buraya yerleşmiştir. Kendisiyle ilgili an-

latılan pek çok menkıbe vardır (Çoşkun, 

2015:100). Fakat ne var ki bunların çoğu 

başka şeyh ve dervişler için de anlatılan 

menkıbelere benzemekte olup, orijinal bir 

tarafı yoktur. Öte yandan onunla ilgili yu-

karıda aktarılanların tarihi bir tarafının ol-

madığı söylenebilir. Yellice köyünün geç 

dönemde nüfus alarak yerleşime açıldığı 

göz önünde bulundurulursa, yukarıda an-

latılanların tarihi gerçeklerle ilgisinin ol-

madığı rahatlıkla söylenebilir. Onun köye 

gelişi XVII. yüzyılın ortalarından sonra ol-

malıdır. 

Ocakzadelerin elinde bulunan belgeler-

de, Yellice köyünden ziyade Kürk köyüne 

ait belgeler daha fazladır. Aşudi nahiyesine 

tabi köy tıpkı Yellice köyü gibi, 1548 tari-

hinde Divriği’nin Dumluca nahiyesine tabi 

iken Yeni-İl sınırı içinde kaldığından, Yeni-

İl’e dahil edilmiştir. 1548 tarihli Yeni-İl def-

terinde 18 bennak ve 1 caba, 1583 tasrihin-

de 33 hane 5 mücerret nüfusuna sahiptir. 

1630-31 tarihinde Erteme köyü ile birlikte 

1 bennak, 10 hane, 1641-42 tarihinde 4 ben-

nak, 10 çift ve 1652-53’te ise 4 bennak 8 çift 

nüfusa sahiptir (Şahin, 1980:70-71). Elimiz-

de bulunan belgede (Belge 8) Şeyh Şâzi’nin 

bu köyde medfun olduğu ve evlatlarının da 

burada yaşadığı belirtilmiştir. Yine bir bel-

gede Molla Yakup oğullarının bu Kürk kö-

yünde yaşadıkları ifade edilmektedir. 1790 

tarihli belgeden (Belge 9), Kürk köyünden 

Divriği’nin Ödek (?) köyüne yerleşen ve 

Molla Yakup evladından olan bir kişiden 

bennak resmi talep edilmiştir. Onun Molla 

Yakup evladından olduğu bu yüzden de 

vergiden muaf tutulduğu belgeden anlaşıl-

maktadır. Belgenin diğer önemli bir özel-

liği ocakzadelerin elinde bulunan belgeler 

arasında Molla Yakup’un adının geçtiği 

yegâne belge olmasıdır. Belge onun dev-

let nazarında önemli bir mevkide olduğu-

nu, bundan dolayı aile üyelerinin vergiden 

muaf olduğunu göstermektedir. Elimizdeki 

belgelerde köyde bulunan caminin imamet 

ve hitabet görevlerinin de aile tarafından 

yerine getirildiği anlaşılmaktadır. Bu yö-

nüyle belgeler oldukça önemlidir. Zira bu-

gün Alevi olarak bilinen kişilerin yaşadıkla-

rı dönemde cami görevlisi olmaları oldukça 

nadir rastlanan örnekler arasındadır (Belge 

10). Ayrıca Molla Yakup’un kadılık yaptığı 

yönünde aile üyelerinin rivayetleri de söz 



2017 / Yıl: 7 Sayı: 14

225

konusudur. Molla Yakup’tan gelen aile el-

lerindeki belgelerden istifade ederek şece-

relerini oluşturmuşlardır (Belge 11). 

Son olarak Şeyh Şâzili evladının kendi 

ocak faaliyetlerini sürdürebilecekleri Hacı 

Bektaş Çelebilerinden Ahmed Celaleddin 

tarafından onaylanmıştır. Bu belgeden oca-

ğın Sivas ve Yozgat taraflarında bulunan 

Emlak ve Akdağ nahiyelerinde taliplerinin 

olduğu anlaşılmaktadır (Belge 12). Diğer 

taraftan ocağın Anadolu’da en erken kuru-

lan ocaklardan biri olduğu, Erdebil tekke-

sine bağlı Kızılbaş ocağı olduğunu ve Hacı 

Bektaş Dergâhı ile ilişkisinin olmadığı iddia 

edilmektedir (Çoşkun, 2015:99). Ayrıca An-

kara-Çubuk bölgesindeki Cibali ve Topçu-

lar ocaklarını da kendilerinin kurduklarını 

iddia etmektedirler (Birdoğan, 1992:153-

158). Fakat elimizde bulunan belgelerin hiç 

biri yukarıdaki iddiaların gerçek olabileceği 

yönünde en küçük bir îmada dahi bulun-

mamaktadır. Harput kolundan gelen şece-

re de Şeyh Şâzi’nin Ebü’l-Vefa bağlantısını 

göstermektedir ki, bilindiği üzere Alevî 

ocaklarının pek çoğu da ona bağlanmakta-

dır (Yılmaz, 2016:182; Gülten, 2014:103). 

SONUÇ

Anadolu’nun köklü ocaklarından birisi 

olan Şâzili Ocağı’nın kurucusu Şeyh Şâzi/

Şadi, Anadolu’nun muhtelif yerlerinde ko-

nar-göçer bir hayat süren Şadili aşiretiyle 

bağlantılıdır. Muhtemelen bu aşiretin ileri 

gelenlerinden ve dönemin meşhur derviş-

lerinden biridir. Ebü’l-Vefa üzerinden soyu 

Hz. Ali’ye dayanmaktadır. Bu bakımdan 

onun iddia edildiği gibi Şâzeliyye tarika-

tının kurcusu Şeyh Şâzeli ile hiçbir şekilde 

bağlantısı mevcut değildir. Diğer taraftan 

ocağın Şadili aşireti ile bağlantılı olma ihti-

maline karşılık ocağın Şadıllı/Şadilli adını 

alması tarihen doğrudur. Fakat bahsedilen 

aşiretin iddia edildiği gibi Azerbaycan’da 

devlet kuran Şeddadoğulları ile ilgisi yok-

tur. Şeyh Şâzi/Şadi’nin etrafında bulunan-

lar onun adını yaşatmak için Amasya, Ço-

rum, Harput gibi yerlerde zaviye kurmuş-

lardır. Ebü’l-Vefa’ya bağlanan Şeyh Şâzi/

Şadi’nin saygınlık derecesinin devlet naza-

rında yüksek olduğu için bu zaviyeler des-

teklenmiştir. Şeyh Şadi’ye bağlı gruplardan 

bir kısmı, zamanla Sivas’ın Yellice ve Kürk 

köylerine yerleşmişler ve Emlak ve Akdağ 

gibi nahiyelerde bulunan talipleriyle yakın 

ilişki kurmuşlardır. Ayrıca ocağın Sivas 

bölgesine gelmesinden sonra Molla Yakup 

ocak içinde yükselmiş, ocağı yeniden der-

leyip toparlamıştır. Bu yüzden ocak onun 

adıyla da anılmıştır. Son olarak ocakzade-

lerin elinde bulunan belgelerden onlardan 

bazılarının Kürk köyünde bulunan camide 

imamet ve hitabet görevini ifa ettikleri an-

laşılmaktadır. Bu yönüyle Alevîlerin bu tür 

ibadet yerlerine uzak kişiler olarak gösteril-

mesinin yanlışlığı, buradaki belgeler vası-

tasıyla gösterilmektedir. Son olarak Hoşaf-

çı ocağı mensuplarının kadılık ve imamlık 

yaptıklarına dair güçlü rivayetler de bulun-

maktadır. 
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EKLER

Belge 1

EKLER 

Belge 1 

 

 

Tuğra: Murad bin Abdülmecid 
el-muzaffer daimen 

Kıdvetu’l-kudat ve’l-hukkam ma’deni’l-
fadli ve’l-kelam Mevlana Harprut kadısı zide 
fazluhu tevki-i refi-i hümayun vasıl olıcak ma-
lum ola ki kaza-i mezbure tabi Sunkürd nam 
karye halkı divan-ı hümayunuma arzuhal 
idüb karye-i mezburede vaki iki meralık yerle-
ri meşayih-i izamdan olub yine karye-i kaza-i 
mezburede medfun olan Şeyh Şâzi kuddise 
sırruhu’l-azizin zaviyesine vakf olduğu defter-i 
cedidi-i hakanide mestur ve mukayyed olmakla 
zikr olunan iki meralık yerlerin aziz şeyh muma 
ileyhin tekkesine virup harç u sarf olunub şart-ı 
vakıf ve defter-i cedid-i hakani mucibince bu 
ana değin müdahale ve teaddi olunmaz iken bu 
sene hasılata ….. karye-i mezbure sipahisi dahl 
idüb rencide ve reşide iyledüklerin bildürüp ol 
babda emr terkim reca iyledikleri ecilden bu-
yurdum ki, varduklarında bu babda divandan 
ihraç olunmuş mühürlü ve sahih suret-i defter-i 
cedid-i hakani taleb ve nazar idüb tamam-ı hak 
üzere teftiş ve tafahhus iyleyüb göresin zikr 
olunan karye toprağı iki meralık yerleri selâtîn-i 
mâziyeden beri aziz müşarun ileyhin zaviyesine 

vakf idüb ve vakfiyeti defter-i cedid-i hakanide 
mukayyed iken ve divana zikr-i has olan mah-
sulatın azizin tekyesi mühimmatına ve masrafı-
na harc u sarf olunurken halen karye-i mezbure 
sipahisi azizin …idüb gadr iyledügi vaki ise ol 
babda mukteza-yı şer’-i kadim ve suret-i deftere 
nazar idüb mümkin…teveccüh iden hakkında 
mühürlü bu ….hükm idüb bi kusur ….idüb bu 
kere ……..yerlerin vakfa aid on öşrünü karye-i 
mezbure sipahisi olan ….dahl u teaddi ittirme-
yüb men ve def iyleyesin istemeyenler olursa 
arz eyleyesin şöyle bilesin alamet-i şerifeme 
itimad iyleyesin. Tahriran evail-i şehr-i Rama-
zan el-mübarek sene elf ve semani mie sitte ve 
seb’in. 

Günümüz Türkçesine Çevirisi

Tuğra: Abdülmecit oğlu Murat 

Kadıların kadısı ve faziletin kaynağı olan 
Harput kadısı-fazileti artsın- Harput’a bağ-
lı Sunkürd isimli köy halkı makamıma gelerek 
köyde bulunan iki meranın yine bu köyde bu-
lunan Şeyh Şâzi zaviyesi vakfına ait olduğu 
kayıt defterinde kayıtlı olduğunu ve buraların 
gelirlerinin şimdiye kadar bu vakfa ait olduğu-
nu bildirmişler ayrıca şu ana kadar bu konuya 
kimsenin müdahale etmediğini belirtmişlerdir. 
Köy halkı bu sene buraların gelirlerini bu kö-
yün sipahisi almaya kalkıştığını ve bu konuda 
köylüye bakı uyguladığını söyleyerek bunun 
durdulmasın benden rica etmişlerdir. Ben de 
buyurdum ki, bu emrim san ulaştığında bu ko-
nuda divandan çıkmış defterleri iyice inceleyip 
bir bakasın. Bu yerlerin gelirleri bu vakfa eski-
den beri verilirken ve bu defterlerde kayıtlıyken 
köy sipahisi gerçekten böyle bir müdahalede 
bulunmuş ise bu müdahaleden onu men edip 
buradan çıkan mahsulün on öşrünü köy sipahi-
sine gerisini vakfa verdiresin buna karşı gelen 
olursa bana bildiresin. Bunu böyle bilip uygula 
ve benim mührüme itimat eyle. 1876 senesi Ra-
mazan ayının ilk gü
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Belge 2

Belge 2 

 

Tuğra: Mahmud bin İbrahim 

Düstur-i mükerrem müşir-i müfahham 
nizamü’l-âlem müdebbiri’l-umurü’l-cumhur 
bi’l-fikri’s-sakıb mütemmimü mahâmi’l-enâm 
bi’r-re’yi’s-sâib ….devleti’l-ikbâl müşeyyed-i 
dergah-ı alemi’l-ihtiram? El-mahfûf bi-sunûfi 
avâtifi’l-meliki’l-a’la Diyarbekir iline mutasar-
rıf olan vezirim Paşa edamallahu teala iclalehu 
ve kıdvetü’l-kudat ve’l-hukkâm ma’deni’l-fadli 
ve’l-kelam Mevlana Harprut kadısı zîde fadlu-
hu- tevki-i refi-i hümâyun vasıl olıcak malum 
ola ki kaza-i mezburede vâki Birvanlı nam kar-
yede Şeyh Şâzi kuddise sırrıhu’l-azizin evladla-
rından Seyyid Mevsum ve Han (Can?) Ali nam 
kimesneler halen dergahıma arzuhal idüb biz 
azizi müşarun ileyhin evlatlarından olub def-
terde mukayyed kimesnenin raiyet ve raiyyet 
oğullarından olmayub âyende ve revendeye 
hizmet idüb ahardan dahl olunmak icab iyle-
mez iken …olan suret-i deftere ve emr-i şerife 
muhalif havass-ı hümayun eminleri ve karye si-
pahileri hilaf-ı kanun ve defter rencide ve tead-
di iylediklerinden gayri kendi koyunumuzdan 
hilaf-ı âdet ve kanun âdet-i ağnâm taleb iderler 

deyü bildirüb hilaf-ı kanun ve defter rencide 
olunmamak babında emr-i şerifim virmek reca 
iyledikleri ecilden buyurdum ki hükm-ü şerifim 
vardukda husus-ı mezbure mukayyed ve bu 
babda kapumdan ihraç olunmuş mühürlü sa-
hih ve cedid defter-i hakani suretine nazar idüb 
göresiz fi’l- vaki bunlar defterde mukayyed ki-
mesnenin yazulu raiyyet ve raiyyeti oğulların-
dan olmayub azizi muma ileyhin evlatlarından 
olub ayende ve revendeye hizmet idüb ahardan 
dahl u rencide olunmak icab iylemez iken elin-
de olan suret-i deftere ve emr-i şerife muhalif 
havass-ı hümayun eminleri ve karye sipahileri 
hilaf-ı kanun ve defter rencide ve remide iyle-
diklerinden gayri kendi koyunlarımızdan hilaf-ı 
âdet ve kanun âdet-i ağnam taleb idüb rencide 
ve remide iyledikleri vaki ise ve defterde mu-
kayyed aziz müşarun ileyhin evlatlarından olub 
raiyyet oğlu raiyyet değiller ise men ve def idüb 
hilaf-ı şer’ ve kanun ve mugayir-i emr-i hüma-
yun rencide ve remide ittirmeyüb husus-ı mez-
bur içün tekrar şikayet olunmalı iylemeyesiz 
şöyle bilesiz ve ba’de’n-nazar bu hükm-i hü-
mayunuma mezkurların yedlerinden ibka idüb 
alamet-i şerifeme itimad kılasız. (1730-54 arası 
bir zamanda verilmiş olmalı. I. Mahmud zama-
nı)

Günümüz Türkçesine Çevirisi

Tuğra: İbrahim oğlu Mahmut

Her türlü övgüye layık olan, tüm işleri 
düzenleyen, halkın isteklerine karşılamak için 
gerekli tedbirleri Diyarbakır İlinin yönetimi 
kendisinde olan vezirim Paşa-Allah kadrini 
ve kıymetini yüceltsin- ve kadıların kadısı ve 
hâkimlerin hâkimi, faziletin kaynağı Harput 
Kadısı-fazileti artsın-kazanızda bulunan Birvan-
lı İsimli köyde buluna Şeyh Şâzi-Allah sırrını 
kutsasın- evlatlarından Seyyid Mevsum ve Can 
Ali isimli kişiler makamıma gelerek, bizler Şeyh 
Şâzi evlatları olup tekkeye gelip gidenlere hiz-
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metle meşgul iken padişah emrine karşı gelerek 
köy sipahileri ve Has Eminleri kanuna aykırı 
olarak halka zulmettiklerinden ve baskı yap-
tıklarından başka kendi koyunlarımızdan da 
vergi almaya kalkışırlar diye şikâyette buluna-
rak kanun ve emirlere uygun olarak kendilerine 
bu konuda baskı yapılmaması için benden bir 
emirname istediler. Ben de buyurdum ki, sana 
bu emrim ulaştığında benim makamımdan mü-
hürlü ve tasdikli olarak verilen kayıt defterlerini 
inceleyip kontrol edesin. Bunlar gerçekten mer-
hum Şeyh Şâzi evladı olup tekkeye gelen gidene 
hizmet ederken kendilerine bu vazifede kimse-
nin engel olmaması gerekirken ve koyunların-
dan vergi almak gerekmezken bunları yapanla-
ra bu işten el çektirip bu konuda beni bir daha 
emir gönderme zorunda bırakmayasın. Onlarla 
gönderdiğim bu emrimi onların elinden alarak 
okuyasın ve mührüme itimat edesin. (Yazım ta-
rihi silik olup tuğradan anlaşıldığına göre 1730-
1754 tarihleri arasında yazılmış olmalıdır.)

Belge 3

Belge 3 

 Tuğra: Murad bin Ahmed 

Kıdvetü’l-ümerâ’i’l-kirâm umdetü’l-
küberâ’i’l-fihâm zü’l-kadri ve’l-ihtiram el-
muhtass bi-mezîdi inâyeti’l-meliki’l-allâm 
(boşluk var) sancağının dâme ızzuhu ve 
kıdvetü’l-kudât ve’l-hukkâm ma’deni’l-fadli 
ve’l-kelam Mevlana (boşluk) kadı zîde fadluhu 
tevki-i refi-i hümayun vâsıl olıcak malum ola 
ki darendegah-ı ferman-ı hümâyun Ali ve am-
musi Can Ali ve Seyyid Ali ve Pirimam ve sa-
irleri divan-ı hümayunuma arzuhal idüb bunlar 
defter-i cedid-i hakanide kimesnenin yazulu ra-
iyyeti ve raiyyeti oğlanlarından olmayub sipa-
hiler rüsum raiyyeti taleb itmek icab ider halleri 
yoğiken mukaddema (boşluk) nam karye sipa-
hisi ve gayriler bizim raiyyetimüz deyü dahl u 
rencide idüb bunlarun rüsum raiyyeti taleb it-
meleriyle men ve def olunub kanun ve deftere 
muhalif rencide ittirilmemek babında merhum 
ve mağfurun leh babam sultan Ahmet Han 
aleyhi’r-rahme ve’l-ğufran zamanında ellerine 
emr-i şerif virildigü bildirüb tecdid olunması 
reca iyledükleri ecilden buyurdum ki hükm-i 
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şerifimle varduklarunda bunlardan rüsum ra-
iyyeti taleb idenlerden südde-i saadetimden ih-
raç olunmuş mühürlü ve sahih suret-i defter-i 
cedid-i hâkani taleb ve nazar idüb göresin bun-
lar mezburların defterde mukayyed raiyyeti 
ve raiyyeti oğlanlarından olmayub ve tımarla-
rı topraklarından rüsum taleb olunmak icab..
ol vecihle ..rencide ve reside iyledikleri vaki 
ise caiz değildir men ve def idüb min ba’d şer’ 
u kanun ve defter u müşarun ileyh zamanında 
virilen emr-i şerif ve bu hükm-i hümayunuma 
muhalif bunları kimesneye rencide ve remide 
ittirmeyesin istemeyenleri yazub arz iyleyesin 
bu husus içün tekrar şikayet olunub emr-i ahar 
varmalu iyleyemesin şöyle bilesin ve ba’de’l-
vusul bu hükmü şerifimi ellerinde ibka idüb 
alamet-i şerifeme itimad kılasın tahriran evail-i 
şehr-i Muharremü’l-haram sene erbaa ve erbain 
ve elf. 1044

Günümüz Türkçesine Çevirisi

Tuğra: Ahmet oğlu Murat

Emirlerin en büyüğü, değerli ve hürme-
te layık olan (boşluk) kişisi ve kadıların kadısı, 
faziletin madeni Kadı-fazileti artsın- bu belgeyi 
size getiren Ali ve amcası Can Ali ile Pir İmam 
ve diğerleri makamıma dilekçe gönderip bunlar 
defterde yazılı sıradan halktan olmayıp sipahi-
ler tarafından kendilerinden vergi istenmemesi 
gerekirken filanca köy sipahileri bize bağlı köy 
halkından olurlar diye kendilerine kanun ve ni-
zama aykırı olarak baskı ve sıkıştırma uygula-
dıklarını bildirip, kendilerinin bu konuda sıkış-
tırılmaması için babam Ahmet Han zamanında 
ellerine emirname verildiğinden bahisle bunun 
yenilenmesini rica etmişlerdir. Ben de buyur-
dum ki bu emrimi size ulaştırdıklarında bunlar-
dan vergi isteyenlerin kayıtlarını mühürlü tas-
dikli defterden kontrol edesin. Bu kişilerin bu 
sipahilere bağlı olmadıklarını tespit edersen bu 
istekten sipahileri men edip vaz geçiresin. Emri-
me aykırı olarak bu kişileri kimseye ezdirmeye-
sin. Bu emirlerime aykırı bir iş tutan olur veya 
karşı gelen olursa bana bildiresin. Bu hususta 
bana tekrar müracaat ettirip emir çıkartmak zo-
runda bırakma. Böyle bil ve mührüme itimat et. 
1044 senesi Muharrem Ayının ilk günleri.
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Belge 4

Belge 4 

 
Tuğra (İbrahim bin Mehmed el muzaffer 

daimen)

Kıdvetü’l-kudât ve’l-hükkâm ma’deni’l-
fadli ve’l-kelam Mevlana Harprut kadısı-zîde 
fadluhu- tevki-i refi-i hümayun vasıl olıcak 
malum ola ki Can Ali ve Seyyid Mevsum nâm 
kimesneler hâlen der saadetime arzuhal idüb 
Harprut sancağında vaki Kozâbâd nahiye-
sinde Birvanlı nam karyede Şeyh Şâzi kuddi-
se sırruhu’l-azizin zaviyedarları olub defter-i 
cedidi-i hâkânide mukayyed zaviye toprağında 
hasıl olan terekeyi vakfa hasıl kaydolub taraf-ı 
âhardan dahl olunmak icab itmez iken karye-i 
mezbure sipahisi olan Hüseyin nâm kimesne 
şer u resm taleb idüb hilaf-ı şer’ ve kanun mü-
dahale ve rencide ve remide iderler deyü bil-
dirmekte şer’ ve kanun ve defter ve şart-ı vakıf 
mucibince amel olunmak emr idüb buyurdum 
ki, hükm-i şerifim vardukda bu babda kapum-
dan ihrac olunmuş mühürlü sahih ve cedid 
defter-i hakani suretine nazar idüb göresiz. Def-
terde canib-i vakfa hasıl kayd olunan şer-i rü-
sum karye-i mezbure sipahisi hilaf-ı şer ve ka-

nun ve defter dahl idüb canib-i vakfa gadr iyle-
diğü vaki ise men ve def idüb min ba’d defter-i 
hakanide canib-i vakfa hasıl kayd olunan öşr 
ve rüsum hilaf-ı kanun ve defter ve muğayir-i 
şart-ı vâkıf dahl u taarruz ittirmeyesüz. Şöyle 
bilesiz ve alamet-i şerifeme itimad kılasız. Sene 
tahriran el-yevmü’s-sabi ve’l-ışrin min şehr-i 
cemazi’l-ula sene sitte ve seb’ûn ve elf . 

Günümüz Türkçesine çevirisi

Tuğra: İbrahim oğlu Mehmet

Kadıların kadısı, Harput kadısı-fazileti art-
sın- bu mühürlü ve işaretli belgem sana ulaşın-
ca bilesin ki, Ali Can ve Süheyl Mevsum isimli 
kişiler bana dilekçe ile başvurarak Harput san-
cağına bağlı Kozâbâd nahiyesinin Birvanlı isim-
li köyde bulunan Şeyh Şâzili tekkesinin zaviye-
darları olup hükümet defterinde kayıtlı olan ve 
zaviye toprağında yetişen mahsullere hiç kimse 
tarafından müdahele edilmemesi gerekirken 
köy sipahisi Hüseyin’in bu mahsülden vergi ta-
lep etmiş olup kanun ve nizama aykırı hareket 
ettiğini bildirmiştir. Ben de şeriata ve kanunlara 
uygun hareket edilmesi gerektiğini emredip bu-
yurdum ki, bu emrim sizlere ulaştığında sizler 
de benim makamımdan verilen deftere bakıp 
kontrol ederek eğer adı geçen bu sipahi Hüse-
yin gerçekten buraya müdahele etmiş ise bu du-
rumu düzeltiniz ve onu bu müdahaleden vaz-
geçiriniz. Bir daha da bu tür müdahelelere izin 
vermeyesiniz. Bunu böyle bilip alametime (tuğ-
rama) itimat edesiniz. 

1076 yılının Cemaze’l-Ula ayının 27. Günü. 
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Belge 5

Belge 5 

 

 

Belge 6 

 

 

 

(belge baş taraftan eksik olarak başlamakta-
dır)

…Allahu veliyyun li-tevfîki ilâ ehli tahkîk 
elhamdu li’l-lahi (yırtık) es-semâvâti ve mâ fi’l-
ard (yırtık) el-habîru’l-vahhâb fâtihu ebvâbi’s-
semâvâti li-kulli abdin (yırtık) ellezî izâ suile 
a’tâ (yırtık) duiye ğâfiru’z-zenbi ve kâbilu’t-
tevbeti şedîdu’l-ikâb rafa’a kubbete’s-semâe 
zâhira’l-hevâ bilâ amdin velâ itnâbin debbera’l-
mülke ve devvera’l-fulke ve emtara’s-sihâbe 
(yırtık) ve nûra kamerihâ li-ta’lemû adede 
sinîn ve’l-hisâb hamden mubâreken alâ itmâmi 
ni’metihi ve nusnî bi’ş-şukri aleyhi la nisâb fadli 
ve keremihi ve eşhedu en la ilâhe illallahu vah-
dehu lâ şerike leh ve eşhedu enne Muhamme-
den abduhu ve rasûluh şehadeten te’tecini kal-
biha mine’l-azâb ve turiduhu ile’l-cenne ma’a’s-
sâlihîn ve’s sâlihât ve sallallahu alâ seyyidinâ 
Muhammedin ve âlihi ve sellem teslîmen kesîra 
ev alâ cemî’i’l-enbiyâi ve’l-murselîn ve’l-evliyâi 
ve’s-sâlihîn ve hüsne evvelin(ulâike?) refîkan yâ 
rabbe’l-âlemîn

Emmâ ba’d hâzihi’n-niyâbeti’d-dâimi 
hukmihi’n-nâfizi emruhâ ve nehyuhâ li-ecli 
keşfi li’l-beyân tahkîki’l-icâzeti ve hiye li’l-
cenâbi’ş-şeyhi’l-âbidi’z-zâhidi’l-fakri ile’l-llahi 
Teâlâ Şeyh Pirmem ibni Şeyh Pir Ali ibni Şeyh 
Şâzî kıdvetü’l-evliyâi’l-lahi’l-vâsil el hadretü 
Seyyidunâ Tâcu’l-ârifîn sülâleti Tâ-Hâ ve Yâ-
Sîn seyyid Ebu’l-Vefâ kaddesellahu sırrahu’l-
aziz min tahkiki emrihi’l-cemîl f’i tarîkati’l-fakri 

mine’l-makas ve’l-bey’i ve’ş-şudd ve’l-hıdmeti 
ve’l-hırkati ve şeddü’l-müfredi ve’l-icâzeti 
ve’s-seccâdâti ve’l-alemi ve’l-kandîli ve’z-
zenbîli ve’d-destûri ve atâ min küllin li-ennehâ 
tarikati’l-fakri min emiri’l-mü’minîn Ali ibni 
Ebi Tâlib kerrema’llahu vechehu summe ba’de 
zâlik lemma tahakkaka zâlike fevda ileyhi 
hâzâ cemîahu es-seyyidi’l-haseb ve’n-neseb el-
fâdıli’l-kâmili’l-alî el-mevlevî seyyid İbrâhîm 
el-mulakkab seyyid Tacu’d-dîn ibni es-seyyid 
el-haseb ve’n-neseb seyyid Mahmûd ibni seyyid 
Lokmân bi avni’llahi ve iyyâkum bi-berekâtihi 
ve ravvaha riyâdanâ fi’l-cenne nesâiyim 
nefehâtihi fe-innehu kad tevellâ alâ men icâzeti 
hilâfetihi alâ cemî’i’s-sâdât li-ebrâr fî aktâri’l-
ardi cemîan 

Emma ba’d fe innehu cümleten a’lemu’-
dâirati fi’-s-sâyiri’l-aktâri’l-buldâni tekûnu mu-
vaşşahaten bi-alâmetihi li-ecli sebebi subûti 
sıhhati’l-icâzeti’l-karîbi’l-lezi i’tebernâhu fî 
hadreti seyyid Ebu’l-Vefâ fadli bismi’l-lahi’r-
rahmâni’r-rahîm ennehu kad vasale lehu’l-
erkâni’l-fakri cemîaha mine’l-ibtidâ ile’l-
muntehâ mine’s-seyyid el-haseb ve’n-neseb 
seyyid İbrahîm ibni seyyid Mahmûd ammara’l-
lahu vucûdehu bi-imdâdi berekâtihi ve vasale 
lehu li’s-seyyid İbrâhîm mine’s-seyyid el-haseb 
ve’n-neseb seyyidi’s-sâdât ve ma’deni’l-cûdi 
ve’s-saâdât seyyid Hams rahimehu’l-lahi aleyhi 
ve vasale lehu li’s-seyyid Hams mine’s-seyyid 
el-haseb ve’n-neseb seyyid Lokman ve vasale 
lehu li’s-seyyid Lokman mie’s-seyyid el-haseb 
ve’n-neseb seyyid Ârifuddin ve vasale lehu 
li’s-seyyid Şerâfu’d-din mine’s-seyyid el-haseb 
ve’n-neseb seyyid Osman ve vasale li’s-seyyid 
Osman mine’s-seyyid Salih ve vasale lehu li’s-
seyyid Salih mine’s-seyyidi’s-sâdât ma’deni’l-
cûd ve’l-kerâmât sultânu’l-muhakkikîn sülâleti 
Tâ ve Yâ-Sîn seyyid Ebu’l-Vefâ kaddesallahu 
sırrıhe’l-aziz ve vasale lehu seyyid Ebu’l-Vefâ 
mine’ş-şeyhi’l-âbidi’z-zâhir’l-ilmi’l-fâdili’l-
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kâmil şeyhi vaktihi ve ferdi zemânihi şeyh 
Muhammed Şenbeki rahmetu’l-lahi aleyhi ve 
vasale lehu şeyh Şenbeki mine’ş-şeyh Ebu Be-
kir er-Râzî ve vasale lehu şeyh Ebu Bekir er-
Râzî mine’ş-şeyh Muhammed en-Nehrevânî 
ve sülaleti li’ş-şeyh Muhammed Nehrevâni 
mine’ş-şeyhi’l-âbid Şeyh Muhammed Gen-
cevi ve vasale li’ş-şeyh Muhammed Gencevi 
mine’ş-şeyhi’l-âbidi’z-zâhid şeyh Muhammed 
Sernevi ve huve mine’ş-şeyhi’l-âbidi’z-zâhid 
şeyh Abdullah … Teşkeri ve vasale lehu li’ş-
şeyh Abdullah Teskeri mine’ş-şeyhi’l-âbidi’z-
zâhid şeyh Hasan el-Basrî rahmetullahi aleyh 
ve vasale lehu li’ş-şeyh Hasan el-Basri mine’ş-
şeyhi’s-sâlihi’l-âbidi’z-zâhidi’l-fâdili’l-kâmil…
mufriku’l-… ve mazhari’l-acâib fârisi’l-meşâriki 
ve’l-meğârib Ali ibni Ebi Tâlib kerremellahu 
vechehu radıyallahu anhum ecmain ve vasale 
lehu li’l-Ali ibni Ebi Tâlib kerremallahu veche-
hu mine’n-nebiyyi’l-Hâşimi’l-Kureyşi Muham-
med Mustafa sallallhu aleyh ve sellem ve vasale 
lehu li-Muhammed Mustafa aleyhi’s-selam ez 
Cebrâil aleyhi’s-selam ve’l-Cebrâîl ez Hazret-i 
Rabbi’l-âlemîn azze ve celle ve sallallahu alâ 
seyyidinâ ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim ve 
kâne’l-ferâğ min hâzihi’l-icâzeti’l-mübareketi 
yevme ahad leyleten isneyn ve işrin yevmen 
min şehri Rebiu’l-Evvel sene semân ve sittin ve 
semani mie (868 h. Şubat 1464) mine’l-hicreti’n-
nebi aleyhi efdalu’s-salavât ve hasbuna’l-llahi 
ve ni’me’l-vekîl.

Şehide bizâlik Şeyh ali ibni Şeyh Cebrâil 
ibni Şeyh Ali rahmetullahi aleyh ecmain 

Şehide bizâlik Masum seyyid İsmail ibni 
Masum?

Şehide bizâlik Yakub ibni İbrahim afallahu 
anhu

Şehide bizâlik İlyas ibni Şeyh İbrahim

Şehide bizâlik Hasan ibni Yusuf

Şehide bizâlik Halife ibni Halife 

Şehide bizâlik Ebu Bekir ibni Şeyh Halil ra-
himehullahi aleyh

Şehide bizâlik Şeyh …ibni Şeyh Muham-
med rahimehullahu aleyh

İcazetnamenin Günümüz Türkçesine 

Çevirisi

… Allah kendi yoluna gidenlerin yardım-
cısıdır ve onlara bu yolda başarılı kılandır. O, 
gökte ve yerde ne varsa hepsinin sahibi ve ma-
likidir. O, her şeyi bilen ve nimetlerini kullarına 
karşılıksız verendir. O Allah ki kendisine dua 
edildiğinde onları kabul eder, gökyüzünü di-
reksiz olarak durdurarak kullarına onda sayısız 
nimetler sunar. Yine o Allah ki âlemin tüm ih-
tiyaçlarını temin eder, bulutlardan nice nimet-
ler elde edilsin diye yağmurları yağdırır. Bizler 
Allah’a biz verdiği bunca nimetlere karşı ne ka-
dar şükretsek ne kadar ibadet etsek bu nimetle-
re karşılık gelmez. Ben Allah’tan başka ilah ol-
madığına ve Muhammed’in onun kulu ve elçisi 
olduğuna şehadet ederim. Bu şehadetin beni 
cehennemden azabından kurtaracak ve cennete 
kavuşturacak şehadet olmasını dilerim. Hazret-i 
Muhammed’e, onun güzel ve temiz ailesine ve 
arkadaşlarına, tüm peygamberlere, evliyalara, 
Allah dostları temiz insanlara selam olsun. 

Bu belge, evliyaların önde geleni, pey-
gamberin soyundan Ebü’l-Vefa hazretlerine 
bağlı olan Şeyh Şâzi oğlu Şeyh Ali oğlu Şeyh 
Pirmem’in elinde bulunan icazeti tahkik ve 
tespit için yazılmıştır. Yapılan tahkikatta bu ta-
rikatın erkânından olan kuşak bağlama, hırka 
giydirme, seccade, kandil ve zenbil gibi erkânı 
yerine getirmeye yetkili olduğu görülmüştür. 
Bütün bu erkânlar Emirü’l-müminin Ali-Allah 
yüzünü ak etsin- den bu yana süregelmiştir. 
Sonra bu erkânı temiz soy sahibi, seçkin insan 
Tacüddin lakaplı Seyyid Lokman oğlu Mahmut 
oğlu Seyyid İbrahim yerine getirmiştir, Allah 
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hepsinden razı olsun ve cennetine koysun. Son-
ra da bu görevleri yeryüzünde bulunan seyyit-
ler ve icazet alan halifeler yerine getirmiştir. 

Bu icazette Ebü’l-Vefa hazretlerinin silsile-
sinin ve alametlerinin olduğuna itibar ettiğimiz-
den sahih olduğuna inandık ve Şeyh Ebü’l-Vefa 
hazretlerinin himmet ve bereketiyle başlıyorum

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın yüce adıy-
la, bu icazet sahibinin silsilesi şöyledir;

Seyyit Mahmut oğlu İbrahim, Seyyit Hams, 
Seyyit Lokman, Seyyit Ârifüddin, Seyyit Şera-
feddin, Seyyit Osman, Seyyit Salih, büyük Şeyh 
Ebü’l-Vefa, Şeyh Muhammet Şenbeki, Şeyh Ebu 
Bekir er-Râzî, Şeyh Muhammet en-Nehrevânî, 
Şeyh Muhammet Gencevi, Şeyh Muhammet 
Sernevi?, Şeyh Abdullah Teşkeri?, Şeyh Hasan 
el-Basrî, Emirü’l-mü’minin Ebu Tâlip oğlu Ali, 
son peygamber Muhammet Mustafa aleyhi’s-
selam, Cebrail aleyhi’s-selam, Cenâb-ı rabbi’l-
âlemîn Allah celle celaluh. Selam efendimizin 
ve onun aile ve arkadaşlarına olsun. 

Bu belge, 1464 yılının Şubat ayında yazıl-
mıştır.

Bu belgenin yazılmasına şahit olanlar:

Şeyh Şeyh Ali oğlu Cebrail oğlu Ali –Allah 
hepsine rahmet eylesin- 

Masum oğlu Seyyit İsmail

İbrahim oğlu Yakub –Allah günahlarını af-
fetsin-

Şeyh İbrahim oğlu İlyas 

Yusuf oğlu Hasan 

Halife …oğlu ..Halife 

Şeyh Halil oğlu Ebu Bekir 

Şehide bizâlik Şeyh …ibni Şeyh Muham-
med rahimehullahu aleyh

Belge 6

Belge 5 

 

 

Belge 6 

 

 

 

Tuğra: Mustafa bin Mahmud Han

Kıdvetü’l-Kudât ve’l-hukkam madeni’l-
fadli ve’l-kelâm Yeni İl kadıları zîde fadluhum 
tevki-i refi-i hümayun vasıl olıcak malum ola ki 
Şeyh Şâzi kuddise sırruhu’l-azizin evlatlarından 
Şeyh el-Mümin ve Şeyh Ali ve Şeyh Ebu Zer ve 
Şeyh Osman ve Şeyh Ahmed ve Şeyh Yahya ve 
Hüseyin ve Salih ve Süleyman ve Şeyh Abidin 
zîde salahuhum divan-ı hümayunuma arzu hal 
idüb bundan akdem pederleri olan Şeyh Süley-
man ferman-ı âli şânla tekâlif-i örfiyyeden muaf 
olub bir yerden bir türlü müdahale olunmak 
icab iylemez iken Yeni İl Voyvodası ve Suba-
şıları tarafından bilâ emr-i şerif akçe talebiyle 
rencide ve teaddi idildiklerini bildirüb hilaf-ı 
kanun olvecihle olan teaddileri men ve def 
olunmak babında emr-i şerifim virilmek ricası 
istid’â-yı inayet iyledikleri ecilden imdi hilaf-ı 
şer’a ve kanuna muğayir emr ü vakıfa teaddi it-
tirilmeye deyü fermân-ı âl-i şânım sadır olmuş-
dır. Buyurdum ki hükm-i şerifim vardıkda bu 
babda sadır olan emrim üzere amel idüb dahi 
bu kerre bunların bitteaddi tasarruflarında ava-
rız olunmak icab iderse ….emlak ve arazi bulu-
nanların bil emri şerif tekalif-i şakka mütalebe-
siyle rencide ve teaddi iylemelerinden men ve 
def idüb hilaf-ı şerifime muhalif tekalif-i şâkka 
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mütalebesiyle rencide ve teaddi ittirmeyesin 
şöyle bilesin alâmet-i şerifime itimad kılasın. 

El-yevmü’s-sadis şehr-i Ramazan sene sela-
se ve erbain mie ve elf .

Günümüz Türkçesine Çevirisi

Kadıların kadısı, söz ve faziletin madeni, 
Yeni İl kadıları –faziletleri artsın-, bu emrim 
sizlere ulaşınca bilesiniz ki, Şeyh Şâzi evlatla-
rından Şeyh Mümin, Şeyh Ali, Şeyh Ebu Zer ve 
Şeyh Osman, Şeyh Ahmed, Şeyh Yahya, Şeyh 
Hüseyin, Şeyh Salih, Şeyh Süleyman ve Şeyh 
Abidin –dine bağlılıkları artsın- divanıma di-
lekçe vererek babaları Şeyh Süleyman zama-
nında padişah fermanıyla vergiden muaf iken 
şimdi Yeni İl Voyvodası ve Subaşıları tarafın-
dan herhangi bir resmi belgeye dayanmadan 
kendilerinden zorla vergi istendiğini beyanla 
bu durumun ortadan kaldırılması için benden 
emir istemişlerdir. Ben de bu şekilde emrime ve 
kanunlara aykırı uygulamalarda bulunulmama-
sı hususunda karar ve emir verdim. Bu kararım 
ve emrim size ulaştığında bu emir üzere hareket 
edip bu şahıslara yapılan haksızlığı ortadan kal-
dırın ve bir daha bunlardan vergi istenmemesi 
için gereğini yapın. Bunu böylece bilin ve müh-
rüme itimat edin. 

1730 yılının Ramazan ayının sekizinci günü 

Belge 7

Belge 7 

 

 

 

 

 

 

Devletlü inayetlü atufetlü re’fetlü 

veliyyü’n-niam efendim sultanım hazret-

leri,

Yeni İl Voyvodalığı aklamından Divri-
ği Sancağında vaki Aşudi nahiyesinde kâin 
Kürk nam karyede medfun Şeyh Şâzi kuddise 
sırruhü’l-azizin evlatlarının yedlerinde kadîmi 
tekâlif ve avarız alınmak icab ider emlak ve ara-
zileri olmadığından makam-ı? Kadim avarız ve 
tekalif mütalebesiyle teaddi olunmamak içün 
emr-i şerif…

Günümüz Türkçesine Çevirisi

Yüce devlet sahibi, bağış sahibi, nimet sahi-
bi efendim sultanım,

Yeni İl Sancağı bölgelerinden Divriği San-
cağında bulunan Aşudi nahiyesinde yer alan 
Kürk isimli köyde mezarı bulunan Şeyh Şâzi –
Allah sırrını kutsasın-evlatlarının ellerinde ver-
gi vermelerini gerektiren bir mal olmadığı halde 
kendilerinden vergi istenmemesi ve bu konuda 
baskıya maruz kalmamak için benden bir emir 
istediler…
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Belge 8
Belge 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuğra: Mahmud bin Abduhamid

Kıdvetü’l-kudât ve’l-hukkam ma’deni’l-
fadli ve’l-kelam Yeni İl ve Aşudi kadıları zîde 
fadluhuma tevki-i refi-i hümayun vasıl olı-
cak malum ola ki bin iki yüz yirmi üç sene-
si Cemaze’l-âhirinin dördüncü günü taht-ı 
âl-i baht-ı Osmani üzere cülûs-i hümayun-ı 
meynet-i makrunum vaki olub umumen tecdid 
olunmak Şeyh Şâzi kuddise sırruhu’l-azizin ev-
latlarından Şeyh Abdü’l-Mü’min ve Şeyh Ali 
ve Şeyh Ebu Zer ve Şeyh Osman ve Şeyh Salih 
ve Zeynelabidin ve Şeyh Ahmed ve Şeyh Yah-
ya ve Şeyh Süleyman an evlad-ı Şeyh Süleyman 
mukaddema divan-ı hümayuna arzuhal idüb 
bunların pederleri Şeyh Süleyman ve evlatla-
rı ba-ferman-ı âli şan tekalif-i örfiye ve şakka-
dan muaflar olub ve muafiyetlerini müş’ir bin 
iki yüz seksen sekiz senesi recebinde yedlerine 
i’ta olunan emr-i âl-i şân bir takrib zayi olmak-
la zayiden müceddiden emr-i şerifim virilmek 
ricasına istid’â-yı inayet iyledikleri ecilden 
hazine-i âmiremde mahfuz mevkufat defter-
lerine ol vakitte müracaat olundukda muked-
dema dahi ber veçhi muharrer lede’l-inha mü-
gayir muafiyet Yeni İl Voyvodası tarafından 
zahira baha ve menzil akçesi ve âdet-ı ağnam 
mütalebesi vech-i âher ile hilaf-ı şer-i şerif ve 

kanun ve mugayir-i emr u defter rencide ve te-
addi ittirilmemek babında bin yüz kırk üç se-
nesi Şabanü’l-Muazzamın yigirmi beşinci günü 
emr-i şerif virilmiş olub ba’dehu yine Yeni İl 
Voyvodası ve Subaşıları taraflarından hilaf-ı 
şer-i şerif rencide olunduklarını beyan birle vaki 
olan cülus-i hümayun için kaydı mucibince tec-
diden emr-i şerif sudurunu Şeyh Şâzi evlatları 
ba arzuhal istid’â itmeleriyle tarih-i merkumda 
virilen emr-i şerif kaydı ba’de’l-ihrac Şer’-i şerif 
ve kanuna havale ile isdar olunmuş mevaddan 
olmakla tecdidinde mahzur olmadığı dahi der-
kar olmakla der kenar mucibince tecdiden bin 
iki yüz sekiz senesi Recebinin evâilinde emr-i 
şerif virildigü ve virilen emr-i âl-i şânın hilafına 
emr-i âhar ve kayd-ı diğer bulunmadığı mev-
kufatdan ve bu makule bir kadıyye veyahut bir 
kadim karye toprağında bi’l-fi’l zabt u tasarruf-
larında hane-i avarıda talik tekalif alınmak icab 
ider kadimi reaya emlak ve arazileri olmayan-
ları (silik) ve karye ahalileri üzerlerine avarıd 
ve imdad-ı hazariye ve sair evamir-i şerifemle 
varide olan tekaliften hassa ve ehl-i örf Taifesi 
taraflarından dahi bila emr-i şerif tekalif-i şâkka 
mütalebe olunmak hilaf-ı kanun idugi divan-ı 
hümayunumdan derkenar olmakla derkena-
rı mucibince bin iki yüz on yedi senesi evahir-i 
Şabanında….merhum ve mağfurun leh Sultan 
Selim Han tâbe serahu zamanında zayi’den 
emr-i şerif verilüb ol emr-i şerifi bu defa der sa-
adetime getürüb tecdidi reca iylemesiyle imdi 
mucibince tecdid olunmak fermanım olmuşdur. 
Buyurdum ki hükm-i şerifim vardukda bu bab-
da vech-i meşruh üzere mukeddema varid ve 
halen şerefyafe-i sudur olan işbu emr-i şerif-i 
celilüş-şân ….olub hilafından hazer mücanebet 
idesiz. Şöyle bilesiz alamet-ii şerifeme itimad kı-
lasız. 

El-yevmü’s-sani Muharremü’l-Haram sene 
hamse ve ışrin ve mieteyn ve elf( 1225)
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Günümüz Türkçesine Çevirisi

Tuğra: Abdülhamit oğlu Mahmut

Kadıların kadısı, faziletin kaynağı Yeni İl 
ve Aşudi kadıları-faziletleri artsın-, 1223 (1808) 
senesi Cemaze’l-Ahir ayının 4. günü tahta çık-
mış olup bu sebeple eski evrakların yenilenmesi 
bağlamında Şeyh Şâzi –Sırrı kutsansın- evlat-
larından Şeyh Abdü’l-Mü’min, Şeyh Ali, Şeyh 
Ebu Zer, Şeyh Osman, Şeyh Salih, Zeynelabidin, 
Şeyh Ahmed, Şeyh Yahya, Şeyh Süleyman daha 
önce makamıma dilekçe vererek Şeyh Şâzi ev-
latlarının vergiden muafiyetlerini gösteren 1288 
(1813) tarihinde kendilerine bir emirname veril-
diğini ancak bunun bir şekilde kaybolduğunu 
bildirerek yenilenmesini talep etmişlerdir. Kayıt 
defterleri incelenerek, bu kişilere kendilerinden 
vergi alınmaması için 1143 (1730) senesi Şaban 
ayında da kendilerine bir emirname verildiği 
anlaşılmış olup, bu kayıptan dolayı kendilerine 
yeni bir belgenin verilmesinde bir sakınca olma-
dığı ve bunun aksine de bir kaydın bulunmadı-
ğı sonucuna varılmıştır. Artık bunlardan hiçbir 
vergi alınmaması konusunda Selim Han zama-
nında verilen belgesinin yenilmesi konusunda 
ferman verdim. Ve buyurdum ki fermanım size 
ulaşınca gereğince hüküm veresiniz. Bunun ak-
sine bir iş işlemeyesiniz. Böyle bilip mührüme 
itimat kılasınız. 1225 senesi Muharrem Ayının 
ikinci günü. 

Belge 9

Belge 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuğra: Mustafa bin Mahmud

Kıdvetü’l-kudat ve’l-hukkam ma’deni’l-
fadli ve’l-kelam Mevlana Divrigi kadısı zide 
fadluhu ve kıdvetü’l-emâsil ve’l-akran Div-
riği hassı Voyvodası (bu bölüm yırtık ancak 
muhtemelen şu şekilde devam ediyor: tevki-i 
refi-i hümayunum vasıl oldukda) malum ola ki 
darende-i ferman-ı hümayun Musa bin Meh-
med nam kimesne südde-i saadetime arzu-
hal idüb bu makule …. nahiyesine tabi Kürk 
nam karyede sakin (yırtık) müteveffa kuddi-
se sırrıhu’l-azizin evlatlarından olmakla bun-
dan akdem karye-i mezbureden kalkub gelüb 
halen Divriği nam karyede mütemekkin olub 
karye-i mezburenin defterde mukayyed (yırtık) 
olmayub resm bennak talebiyle teaddi ve ren-
cide olunmak icab itmez iken karye-i mezbure 
…….dabıtı olmadığım karye-i mezburede sakin 
olurduk (yırtık) ….olurum deyü hilaf-ı kanun 
teaddi ve rencide olduğunu bildürüb hilaf-ı ka-
nun ol vecihle zahir olan müdahale ve teaddi-
sini men ve def olunmak babında emr-i şerifim 
(yırtık) buyurdum ki, hükmü şerifim vardukda 
husus-ı mezbure tamam mukayyed ve olve-
cihle dahl iden mezkurun dergah-ı muallam-
dam ihraç olunmuş mühürlü sahih suret-i def-
ter (yırtık)bu mezkurun zabıtı olduğu karye-i 
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mezburenin defterde mukayyed raiyyet ve ra-
iyyeti oğullarından olmayub fi’l-vâki eben an 
ced müteveffa Molla Yakub kuddise sırruhu’l-
azizin (yırtık) resm-i bennak talebiyle hilaf-ı 
kanun müdahale ve teaddi ve rencide iyledigi 
vaki ise men ve def idüb min ba’d hilaf-ı kanun 
mügayir-i defter ve emr-i şerif (yırtık) husus-ı 
mezbur içün bir dahi emr-i şerifim irsaline 
muhtaç iylemeyesin şöyle bilesin ve alamet-i şe-
rifeme itimad kılasın tahriran (yırtık) sene arbaa 
ve mieteyn ve elf . 

Günümüz Türkçesine Çevirisi

Mahmut oğlu Mustafa

Kadıların kadısı, faziletin madeni Divriği 
Kadısı- fazileti artsın- ve Yaşıtlarının en büyüğü 
ve en değerlisi Divriği Hassı Voyvodası, bu fer-
manı sana ulaştıracak olan Mehmet oğlu Musa 
isimli kişi makamıma gelerek dilekçe vermiş ve 
kendisi merhum Şeyh Şâzi evladından olduğu-
nu ve daha önce Kürk köyünde otururken ora-
dan Divriği’ye gelerek burada ikamet ettiğini, 
Şeyh Şâzi ve Molla Yakup evladı olduğu için 
kendisinden hiçbir şekilde vergi almak ve iste-
mek gerekmediği halde kendisinden zorla vergi 
alınmak istediğinden bahisle bunun düzeltilme-
sini istemiştir. Ben de buyurdum ki bu konuda 
makamımdan çıkan defterleri iyice inceleye-
sin ve bu iddia doğru ise bunu engelleyesin. 
Böyle bilesin ve mührüme itimat edesin. Sene 
1204/1789

Belge 10

Belge 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuğra: Ahmed bin İbrahim

İftiharü’l-havass ve’l-mukarrebin 
mu’temedi’l-mülûk ve’s-selâtîn muhtârü’l-ızzi 
ve’t-temkîn …bi’l-akli ve…..olub harem-i şeri-
feyn evkâfı nazırı olan El-hac Beşir Ağa dâme 
uluvvuhu divân-ı hümâyunuma arz gönderüb 
taht-ı nezaretinde olmakla Üsküdar’da mer-
hum ve mağfurun leha Atik Valide Sultan tabet 
serâha evkafı olan Yeni İl Voyvodalığı hasları 
mahsulatından olmakla senede yirmi hınta …ili 
Aşudi nahiyesinde Kürk karyesinde vaki cami-i 
şerifde hatib olan istid’â-yı …..olmakla mahlu-
lünden Hüseyin oğlu Ali Paşa bu râfi-i tevki-i 
refi’ü’ş-şan-ı hakani Yakub Halife bin Seyyid 
Aliye i’ta olunub yedine alişan virilmek reca-
sına i’lâm iylediği ……i’lâm telhis olundukda 
…..inayet-ü padişahi zuhura getürüb sadır olan 
hatt-ı hümayun şevketmakrunla bin yüz elli beş 
senesi Muharreminin yigirmi üçüncü günü ta-
rihle müverrah virilen rüûs-ı hümayunum mu-
cibince tevcih idüb bu babda ….virdim ve bu-
yurdum ki merkum Yakub halife bin Seyyid Ali 
varub cami-i mezkurda hatib olub …hizmet iy-
ledikten sonra tayin olunan senede yirmi hınta 
…..olanlarından idüb mutasarrıf ola şöyle biline 
alamet-i şerifeme itimad kılına tahriran avasıt-ı 
rebiü’l-evvel sene hamse ve hamsin ve elf
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Günümüz Türkçesine Çevirisi

Tuğra: İbrahim oğlu Ahmet

Allah’a yakın olanların ve çok özel insanla-
rın övünç kaynağı, sultanların ve padişahların 
kendisine sonsuz güven duyduğu Harem-i Şe-
rifeyn (Mekke –Medine) Vakıflar Bakanı Beşir 
Ağa –büyüklüğü daim olsun- makamıma dilek-
çe gönderip Üsküdar’da Atike Sultan Vakfı olan 
Yeni İl Voyvodalığı hasları (devlet büyüklerine 
ayrılan arazi) mahsulünden senede yirmi ölçek 
buğday Kürk köyündeki camide hatibi ölüp 
yerine Hüseyin oğlu Ali Paşa, Ali oğlu Yakup 
Halife’ye bir emirname verilmesi için müraca-
atta bulunmuştur. Ben de 1155 tarihinde ken-
disine bir emirname verdim ve buyurdum ki 
adı geçen Yakup Halife gidip o camide hatip-
lik yapsın ve senede yirmi ölçek buğday verile, 
öyle biline ve mührüme itimat edile. 1055 (1645) 
senesi Rebi’ü’l-Evvel ayının ortaları. 
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Belge 12

Belge 12 

 

Akdağ Emlak Cihetlerinde Bulunan 

Cümle Muhibban Taraf-ı Halisanelerine

Bu kerre hâmil-i tahrirât Yelliceli Seyyid 
Ali Efendi Emlak ve Akdağ cihetinde bulu-

nan Şeyh Şâzili evlâdından kendi ocağına ve 
sâire müteallık tâlibâna îfâ-yı vazîfe ve Cenâb-ı 
Pîr’e hürmeten bunlar tarafında zuhûra gelecek 
nüzûrat ve âidâtı celb edeceğinden hakkında 
hürmetle, bu yolda zuhûra gelen âidâtın mu-
saddak defterle beraber kendisine teslim edil-
mesi, bu vesile ile himem-i rûhâniye-i Cenâb-ı 
Pîr’e mazhar olunması iş’âr olunur.

1 Mart 1334 Hacı Bektaş-ı Veli Evladından 

Çelebi Ahmed Cemaleddin (mühür) 

Belge 11
Belge 11 
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ALEVÎ İNANCINDA MUSAHİPLİK KURUMUNA 

EĞİTSEL BAKIŞ

AN EDUCATIONAL VIEW OF MUSAHİPLİK INSTITUTION 
IN ALEVI BELIEF

İbrahim GÜL1

ÖZ

Alevî toplumunda, musahiplik kuru-

munun önemli bir yeri vardır. Musahiplik 

kısaca yol kardeşliği olarak nitelenir. Evli 

iki kişinin pir ve cem erenleri huzurunda 

verdiği ikrara dayanır. Musahiplik ölünce-

ye kadar devam eder. Musahip kişiler dik-

katli yaşamak zorundadırlar. Musahip ki-

şinin birisi düşkün kalınca diğeri de kalır. 

Düşkün olma, toplum dışına atılma anla-

mına gelir. Musahip kişiler canı cana, malı 

mala katarlar. Musahip olan kişilerin cena-

zeleri farklı bir erkanla kaldırılır. Musahip-

lik kurumu eğitsel bakımdan incelendiğin-

de, toplumsal bütünleşmeye katkı sağladığı 

görülür. Diğer yandan, bireyler arasında 

kardeşlik, paylaşma, sorumluluk alma gibi 

birçok duygunun güçlenmesine de katkı 

sağlar. Musahiplik kurumun yaşatılması 

Makale geliş tarihi: 20.08.2017,  Makale kabul tarihi: 26.11.2017 

1 Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eği-
tim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ORCID ID: 
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sosyal ve eğitsel bakımdan önemli görül-

mektedir.

Anahtar Kelimeler: Alevi İnancı, Mu-

sahiplik Kurumu, Eğitsel.

ABSTRACT

Musahiplik has an important place 

in Alevi society. Musahiplik is shortly re-

ferred to as the brotherhood of faith. It is 

based on the promise of two married peo-

ple in the presence of pir and the commu-

nity. It continues until the death. Musahip 

people must live carefully. When one of 

the musahips is shunned, the other one is 

shunned too. Being shunned means being 

dismissal from society. A person who have 

musahip shares the same life and the same 

properties with his musahip. Funeral cer-

emonies are held in a different way when 

a musahip dies. When the Musahiplik in-

stitution is examined from the educational 

standpoint, it is seen that this social institu-

tion helps social integration. On the other 

hand, it contributes to strengthen many 

senses like fraternity, sharing and taking 

responsibility among the individuals. The 
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survival of Musahiplik institution is consid-

ered important from social and educational 

aspects.

Keywords: Alevî Belief, Musahiplik In-

stitution, Educational.

GİRİŞ

Alevî-Bektaşî inancını oluşturan önem-

li kurumlardan birisi de musahipliktir. Yol 

kardeşliği anlamına gelen musahiplik: fel-

sefi, sosyal, ekonomik yönü bulunan bir 

kavramdır. Nasıl ortaya çıktığı konusunda 

farklı açıklamalar yapılan musahiplik kuru-

mu, günümüzde zor koşullara rağmen ya-

şatılmaya çalışılmaktadır. Bazı Alevî sürek-

lerinde musahip olmayanlar cem ayinlerine 

alınmamakta, bazı süreklerde ise Hakk’a 

yürüyen (ölen) musahip olmayan kişiler 

için “Dar” çekilmemektedir. 

Kentleşmeyle birlikte musahiplik ku-

rumu zayıflamıştır. Daha çok kırsal kesime 

hitap eden bu kurumun yaşatılmasında, 

Alevî inanç önderlerine önemli sorumlu-

luklar düşmektedir. Alevî-Bektaşî inancı-

na mensup kişilere, musahip olmaları yö-

nünde tavsiyeler yapılmakta ve özellikle 

gençler yol kardeşi olmaya özendirilmek-

tedirler. Bazı süreklerde musahip olma 

erkânının bir kısmı gizli yürütülürken, 

bazılarında tamamı cem erenlerinin gözü 

önünde gerçekleştirilmektedir. Elbette mu-

sahip olma konusunda ilk adımın inanç ön-

derleri tarafından atılması beklenmektedir. 

Musahibi olmayan dedenin “dört kapısının 

tamam olmadığı” söylenir. Musahip olmak 

isteyen kişiler için “Musahip Cemi” yapı-

lır ve canlar ikrar vererek musahip olurlar. 

Farklı Alevî-Bektaşî süreklerinde, ayrıntı-

larında farklılıklar görülmekle beraber, bu 

cemlerin ana teması ve yapılanlar az çok 

birbirine benzerlik göstermektedir. 

Musahiplik kurumuyla ilgili literatür 

incelendiğinde konuyla ilgili bazı çalışma-

ların yapıldığı görülmektedir. Dedekar-

gınoğlu (2016), bağlı olduğu ocağın mu-

sahiplik uygulamasını incelemiştir; Azar 

(2013), “sözlü geleneğin kurumsallaşması: 

gelenekten geleceğe musahiplik örneği” 

başlıklı makalesinde, Tunceli yöresindeki 

uygulamalardan bahsetmiştir. Hünkâr Hacı 

Bektaş Veli Vakfı bir musahiplik erkânı ya-

yımlamıştır (2016). Ayaz (2015), Balıkesir 

Çepni ve Tahtacılarında musahiplik gelene-

ğinin toplum yaşamındaki işlevine değin-

miştir. Bu çalışmaların yanında musahiplik 

kavramına yer veren başka çalışmalara da 

rastlanmaktadır. Şahin (2011), Alevî gele-

neğinde toplum ve aile kavramıyla ilgili 

araştırmasında, musahiplik konusuna yer 

verirken, Taşğın (2017) Alevîlikle ilgili ku-

ramlar arasında musahipliği açıklamıştır. 

Bulut (2013), Alevî-Bektaşî Türkmen ge-

leneğinde sosyal dayanışma ve kardeşlik 

kurumu olarak “musahiplik konusunu ele 

almış, Albayrak (2015), “Alevî-Bektaşî ri-

tüelleri ve temel kurumlarından hareketle 

sosyal bütünleşme” başlıklı makalesinde 

musahipliği, toplumsal kontrol ve düzeni 

sağlayan önemli kurumlardan birisi olarak 

değerlendirmiştir. Ayaz (2013), musahip-

liği, kan bağı ve evlilik dışı ilişkilere örnek 
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göstererek, bunun bir Türk geleneği oldu-

ğunu vurgularken, Seyman (2004) Alevî 

öğretisinde kadını anlatırken, musahip kişi-

lerin çocuklarının evlenemeyeceği konusu-

na yer vermiştir. Ersal (2011), “Alevî inanç 

sistemindeki ritüelik özel terimler” içinde 

musahiplik kavramını tanımlamıştır. Ars-

lanoğlu (2011) musahipliğin eski bir Türk 

geleneği olduğunu belirtmektedir. Sis ve 

Çeçen (2016), “yaşayan Alevî kültür inanış-

ları üzerine” makalesinde, Hz. Muhammed 

ve Hz. Ali’nin musahip olduklarının altını 

çizerken, Aydın’a (2014) göre, musahiplik 

kavramını Hz. Muhammed ile Hz. Ali’ye 

dayandırmak yanlıştır. Kaygusuz (2017) 

musahipliği, eşitlikçi ve sevgi birliğinde te-

mellendirilmiş paylaşımcı bir kurum olarak 

nitelendirmekte, Dayıoğlu (2014) ise, mu-

sahipliğin Mani dini ilişkili bir kavram ol-

duğunu ve kentleşmenin musahip olma ko-

şullarını zorlaştırdığını dile getirmektedir.

Bu çalışmalara bakıldığında, konunun 

daha çok sosyal boyutunun ele alındığı gö-

rülür. Musahipliğin eğitsel yönünü ele alan 

çalışmaların sınırlıdır. Bu çalışmanın bu ko-

nuda bir boşluğu dolduracağı düşünülmüş 

ve musahiplik konusuna farklı bir açıdan 

bakılarak onun eğitsel yönüne dikkat çekil-

miştir. 

Musahip Kavramının Kökleri

Musahiplik kavramının nereden ve 

nasıl ortaya çıktığı konusunda farklı yo-

rumlar yapılmaktadır. Konuyla ilgili ileri 

sürülen rivayetlere göre, musahipliğin eski 

bir Türkmen geleneği olduğunu ileri sü-

ren araştırmalara (Bulut, 2013; Şahin, 2011; 

Ayaz, 2013; Ersal, 2011; Azar, 2013; Arsla-

noğlu, 2011) rastlanmaktadır. Musahiplik, 

eski Türklerde savaşa giden alp erenlerin 

yol arkadaşlığı şeklinde kendi aralarında 

yaptıkları bir sözleşmedir. Kan bağı ve ev-

lilik dışı ilişkilere, sadece Anadolu Türkle-

rinde değil, eski Türk boylarında da rast-

lamaktadır (Şahin, 2011:278; Ayaz, 2013:64; 

Ersal, 2011:1079; Arslanoğlu, 2011). Bazıla-

rına göre ise musahipliğin temelini, Türkle-

rin İslamiyet’e girdikten sonraki dönemler-

de aramak gerekir (Bulut, 2013:106; Azar, 

2013:85). Alevî yazılı kaynaklarında da mu-

sahipliğin İslamiyet’ten sonra ortaya çıktığı 

yönünde görüşler ağır basmaktadır (Buy-

ruk, 1958). Ancak, musahiplik kavramının 

ortaya çıkmasında Türkmen geleneklerinin 

hiçbir etkisi olmadığını söylemek de yanlış 

olur. Buldan Tahtacıları ile Evci Türkmen-

leri arasında yaşanan musahip olma uygu-

laması, inanç birliğinin dayanışma olgu-

suna yaptığı katkıyı göstermesi açısından 

önemlidir (Kılıç, Bülbül, Kökel, 2006:876).

Musahiplik (yol kardeşliği) ile ilgili 

farklı söylenceler ortaya atılmaktadır. Bir 

söylenceye göre: Hz. Muhammed Miraç’tan 

gelirken Kırklar Cemine uğradı ve burada 

sahabeye, “varın Ali’ye talip olun” buyur-

du. Daha sonra “iki adam birbiriyle mu-

sahip olmalı” dedi. Hz. Muhammed, Şahı 

Merdan Ali ile musahip olup, birlik mana-

sın gösterdiler. Hz. Resul bu hadisi okudu 

(Buyruk, 1958:12): “Lâhmike lâhmi, dem-

mike demmi, ruhuke ruhi, cismike cismi”. 

(Türkçesi: Senin kanın benim kanım, senin 
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etin benim etim, senin vücudun benim vü-

cudum, senin ruhun benim ruhum, senin 

canın benim canımdır). Melikoff, “Musahip 

merasimini zaman ve mekân ötesinde ya-

pılan bir merasimin yeryüzündeki izdüşü-

mü olarak kabul etmek gerekir” (Melikoff, 

1993:93) diyerek bu görüşü desteklemekte-

dir. 

Başka bir görüşe göre musahiplik, Hz. 

Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç 

ettiği zamanda vuku bulmuştur. Hz. Pey-

gamber Ensar ile Muhacirini kardeş yap-

mış ve böylece musahiplik ortaya çıkmıştır 

(Onarlı, 2003:10; Çiftçi, 2009:18). Böylece 

yol kardeşliği kan kardeşliğinin önüne geç-

miştir. Musahiplik olayı, Enfal Suresinin 

72–75 ayetlerine dayandırılır. Hicret sonra-

sında, Hz. Muhammed Hz. Ali ile kardeş 

olurken, otuz sekiz kişinin musahip oldu-

ğundan bahsedilmektedir (Vural, 2015). 

Hicrette musahip olan bazı kişiler şunlar-

dır: Hz. Hamza ile Zeyd Bin Haris; Ebube-

kir bin Kühafe ile Harice ibnil Zeyd; Ömer 

İbni Hattab ile Gassan İbni Malik; Osman 

İbni Affan ile Evs İbni Sabit musahip ol-

muşlardır. Musahiplik kurumunun, bu şe-

kilde ortaya çıktığı yönündeki görüş daha 

akla uyar görünmektedir (Hamidullah, 

1992:102-103; Kaygusuz, 2017:7).

Başka bir söylenceye göre ise, musa-

hiplik olayı Gadir Hum denilen yerde vuku 

bulmuştur. Cebrail’in “Ey Resul! Rabbin-

den sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu 

yapmazsan O’nun elçiliğini yapmamış 

olursun…” ayetini getirmesi üzerine, Hz. 

Peygamber deve palanlarından minber ya-

parak bunun üzerinde bir hutbe okumuş ve 

Hz. Ali’yi yanına çağırarak elinden tutup 

kaldırarak önceki paragraflarda zikredilen 

hadisi okumuştur (Yaman, 1994:78; Bulut, 

2013:109; Sofuoğlu, 1983:462). 

Önceki paragraflarda anlatılan ve mu-

sahipliğin köklerinin dayandırıldığı üç 

olaydan çıkarılan ortak sonuç şudur: Hz. 

Muhammed ile Hz. Ali, musahip (yol kar-

deşi) olması, Alevî inancında böyle bir ku-

rumun ortaya çıkmasına zemin hazırlamış-

tır. Musahiplik sevgi ve hoşgörüye dayalı, 

yardımlaşma ve dayanışmayı esas alan bir 

kurumdur. Aslında bâtıni anlamda musa-

hipliğin kökleri çok öncelere dayanmak-

tadır. Deryayı Umman’da Tanrı, Cebrail’i 

yarattığında var olmaya başlar. Hz. Mu-

hammed ile Hz. Ali henüz sularla kaplı 

kâinatta, yeşil bir kubbe içinde musahip 

olur. Yani var olmak için herkesin bir mu-

sahibe (ikrar kardeşine) ihtiyacı vardır (Gö-

zel, 2011). İmam Cafer Buyruğunda musa-

hiplik, Hz. Adem’e kadar uzanır. Cebrail, 

Adem Safiyullah hazretlerinin belini bağla-

yarak, birbirlerini karındaşlığa kabul etmiş-

lerdir (Vaktidoldu, 2011:150). Bu vesileyle 

Alevî inancında, Cebrail ile Adem peygam-

ber; Hz. Muhammed ile Hz. Ali kardeşliği 

yanında, yer ile gök ve güneş ile ay musa-

hip kabul edilmektedir. 

Alevî erkânında musahiplik bir kurum-

dur. Musahipliğe niyet etmek, musahip ce-

minde ikrar vererek musahip olmak, mu-

sahipliği devam ettirmek, birlikte görülme-

sorulma ve hatta musahip olarak Hakk’a 

yürümek farklı erkânlar gerektirir. Alevîlik 
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ile temel felsefesi aynı olan Bektaşilikte, 

musahip olarak Bektaşiliğe giren birey, 

toplumun doğal üyesi olmaktan çıkar ve 

grubun resmi üyesi olur. Yani musahiplik 

kurumu, “doğal grup” ile “dinî grup” öz-

deşleşmesini sağlar (Soyyer, 1996:105). Bir 

bakıma Alevîlikte olduğu gibi Bektaşilikte 

musahiplik kavramına rastlanmaz. Bekta-

şilikte musahiplik kavramı, ikrar verme ile 

eş anlamlıdır. Bunun için kişilerin evli ol-

maları da gerekmez. Bektaşilikte, “musahip 

hakkını ceme yetire” kavramı, “halifenden 

el tutup erenler meydanında pirler muka-

belesinde (Yed-ullah) ayetine (Fetih Suresi, 

10.ayet) ikrar edip tövbe kılma” anlamına 

gelir (Erdem; Demir, 2010:443; Saygı, 2017).

Alevîlikte Musahip Olma

Kimin kimler ile musahip olacağı, 

İmam Cafer Buyruğunda belirtilmiştir. 

Her kişi kendi emsaliyle musahip olmak 

erkândır. Âlim âlimle, mümin müminle, pir 

pirle, genç gençle musahip olmalıdır. Ay-

rıca Buyruk’ta kimin kim ile musahip ola-

mayacağı da belirtilmiştir. Mürşit taliple, 

evli kişi bekârla, köylü şehirliyle musahip 

olmak erkân değildir (Vaktidoldu, 2011:62, 

66). Musahip olmanın yaşı konusunda fark-

lı görüşler ileri sürülmektedir. Bedri Noyan 

Dedebaba’ya göre, on sekiz yaşından son-

ra, Şarkışlali Ali Özsoy Dede Onbeş-onaltı 

yaşlarında ‘Kardaşlık” tutabilir (Altuntaş, 

2013). İmam Cafer Buyruğu esas alınırsa, 

musahip olmak için evli olmak ve yirmi ya-

şından küçük olmamak gerekir. Evli olanın 

dini, imanı, İslamiyet’i tamamdır. Bu şartla-

rı taşıyan kişilerin musahip olmadan önce, 

bir süre birbirlerini tanımaları gerekir. 

Buna “Musahip Gözleşme” aşaması denir. 

Belli bir süresi olmamakla birlikte, bunun 

yedi seneyi geçmemesi arzulanır. Bu süre 

içinde, musahip olacak kişilerin eşleri ve 

çocukları birbirlerini iyice tanımaya çalışır-

lar. 

Musahip olmanın bir erkânı vardır. 

Genellikle “Musahip Cemi” ile gerçekleşen 

bu olay, büyük bir cem evinde yapılır. Sü-

rek farklılığına göre değişmekle birlikte, bu 

cem ayinine bazen musahip olmayan kişi-

ler alınmazlar. Ancak bazı yörelerde ceme 

herkes katılır ancak musahip olmayan can-

lar lokma yiyemezler. Musahip cemlerinin 

erkânı diğer cemlere benzer. On iki hizmet 

yürütülür. Musahip canların görülme-so-

rulma işi cem erenlerinin huzurunda yapı-

lır. Dede, musahip olacak kişilerin kimseyle 

dargınlığı ve kırgınlığı olmadığına kanaat 

getirdikten sonra, bunların musahip ol-

masına karar verir. Pirin yamacına geçen 

musahip canlara bu işin zorluğu anlatılır. 

Dede, huzuruna gelen musahip olacak ki-

şilere hitaben: “Bu yol demirden leblebidir 

yiyemezsiniz, ateşten gömlektir giyemez-

siniz, kıldan ince kılıçtan keskindir. Kılıçla 

vurulmayasın ve bu köprüden geçebilesin” 

diyerek onları üç defa geri çevirir. Musa-

hipler, “biz bu yola teslimi rıza olmaya gel-

dik” dediklerinde bunlar üzerine temiz bir 

çarşaf örtülerek Fetih suresinin 10. ayeti 

okunur. Bazı ocaklarda bu işlemler ayrı bir 

yerde yapılır. Bunun birkaç nedeni vardır. 

Öncelikle bu ayetleri sadece musahip olan 

canların duyması gerektiğidir. İkincisi, mu-
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sahip kişilerin üzerlerine örtülen çarşaf, bu 

kişilerin bir yastıkta yatacak kadar nefisleri-

ne hâkim olmalarını ifade eder. Kardeş olan 

kişilerin birbirine güven ve sadakatini gös-

terir. Böyle mahrem bir durumu herkesin 

görmesine gerek yoktur. Üçüncüsü bu olay 

sırrı hakikat kapsamındadır ve hakikat ehli 

olmayanların izlemesi doğru değildir. Mu-

sahip canların verdiği ikrar ölünceye kadar 

geçerliğini korur. Musahip olduktan sonra 

bu ikrardan dönmek olmaz. Bu Alevî inan-

cında, “gelme gelme, dönme dönme; gele-

nin malı, dönenin canı” sözleriyle özetlenir.

Musahipler üzerine okunan ayetlerin 

meali şöyledir: “(Ey Peygamber!) Şüphesiz 

ki sana bîat edenler, ancak Allah’a bîat edi-

yorlardır. Allah’ın eli (kudret ve rahmeti) 

onların ellerinin üstündedir. Artık kim ver-

diği sözü bozarsa, ancak kendi aleyhine bo-

zar. Kim de Allah’a karşı verdiği sözü ye-

rine getirirse, Allah ona büyük bir mükâfat 

verecektir.” (48/Fetih, 10). Musahip cemle-

rin yürütülmesinde, yöresel farklılıklar (sü-

rek anlayışı) olabilir ancak bunlar hoşgörü 

ile karşılanmalıdır. Zira Alevîlikte, “yol bir 

sürek bin bir” anlayışı hâkimdir.

Musahipliği Devam Ettirme

Musahip olmak kadar bunu devam et-

tirmek de önemlidir. Musahiplik, belli bir 

süreliğine devam edecek bir olay değildir. 

Musahip olmuş kişiler dikkatli yaşamak 

zorundadırlar. Çünkü musahip kişilerden 

birisi düşkün kaldığında, diğeri de kalır. 

Musahipliğin eğitsel yönü burada ortaya çı-

kar. Musahip kişi, yol kardeşine zarar ver-

memek için gayret sarf eder. Yani birbirle-

rini kötülük yapmaktan alıkoyarak kontrol 

altında tutmaya çalışırlar. Aksi halde musa-

hibin birisi düşkün kalınca diğeri de kalır.

Gülerli Ocağı (Güleloğlu) dedesi Bek-

taş Ata, musahiplik kurumunu şu sözler-

le özetlemektedir: 1) Musahip, musahibin 

gövdesinde canıdır. 2) Musahip kişinin 

imanıdır. 3) Musahip kişinin dinidir. 4) Mu-

sahip musahibine yalan söylemeye. 5).Mu-

sahip, musahibinin ikrarıdır. 6) Musahip, 

musahip ile dört dört gerektir. 7) Musahi-

bin birisi düşerse diğeri de düşer. 8) Mu-

sahip canların biri yer biri gök olmak gere-

kir. 9) Musahip, musahip ile malı mala canı 

cana katmak gerektir. 10) Musahip, musa-

hip ile kaf ile nun gibidir. Bu açıklamaların 

bazıları İmam Cafer Buyruğu’nda da yer 

almaktadır. 

Musahip kurumunu yalın bir şekilde 

özetleyen bu maddelerin açıklaması şöyle 

yapılabilir: “Musahip, musahibin gövdesin-

de canıdır” sözü, musahip kişilerin birbi-

rinden uzun süre ayrı kalmamalarını ifade 

eder. Eğer can tenden ayrı kalırsa ne olur? 

Cevap: ölür. Maalesef günümüzde musa-

hip kişiler işleri icabı, birbirlerinden ayrı 

kalmakta ve farklı yerlerde ikamet etmek-

tedirler. Ancak iletişim araçları gelişmiş 

ve uzaklar yakın olmuştur. Yani musahip 

canlar iletişim araçlarından yararlanarak 

birbirlerinin hazırlarını sorabilirler. Böyle 

yapılırsa bir dereceye kadar yol kardeşliği 

canlı tutulur.
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“Musahip kişinin imanıdır” sözünün 

anlamı, inanmakla ilgilidir. Musahip olan 

kişiler pir yamacında, cem erenlerinin hu-

zurunda ikrar verirler. Tevhidin temelin-

de de inanmak ve iman etmek vardır. Bu 

bakımdan kişi, Kâlû Belâ’da Hakk’a nasıl 

söz vermiş ve bu verdiği sözde duruyorsa, 

Hakk-Muhammed-Ali vekili pirin ve cem 

erenlerinin huzurunda vermiş olduğu söz-

den de dönmemelidir. 

Musahip olmak, bir bakıma kişinin dini 

ve imanı kabul edilir. Din, insanları iyiye, 

güzele, doğruya yöneltmek için Allah’ın 

peygamberleri aracılığı ile bildirdiği ilahi 

kuralların tümüne denir. Aynı şekilde mu-

sahip kişi de musahibini iyiye, güzele ve 

doğruya götürmeye çalışır. Bu işlevleri yö-

nüyle din ve musahiplik kavramı birbirine 

benzerlik gösterir. Şah Hatayi (1487-1524) 

bir beyit ile bunu özetler Altuntaş (2013):

Dinim içinde imandır musahib

Gönül tahtında sultandır musahib

 “Musahip musahibine yalan söyleme-

ye” sözünün anlamı, yalanın büyük günah-

lar arasında yer almasındandır. Yalan söy-

lemenin büyük günah olduğu, ayet, hadis 

ve özlü sözlerde zikredilmiştir. Üç büyük 

günaha yakalandığını söyleyen bir gence 

peygamberimizin nasihati şu olmuştur: ya-

lanı benim için terk et. Bir süre sonra yalan 

söylemeyi bırakan gencin, diğer günahları 

da kendisinin terk ettiği görülmüştür. Hz. 

Ali, “Allah indinde en büyük hata, yalan 

konuşmaktır” buyurmuşlardır.

Musahip kişiler evli olmalıdırlar. Böy-

lece, iki evli çift musahip olunca, dört kişi 

olurlar. Bu durum, “musahip musahibi 

ile dört dört gerektir” sözüyle özetlenir. 

Diğer yandan bu sözün başka bir anlamı, 

“anca(k) beraber, kanca beraber” deyimiy-

le paralellik gösterir. Birbirimizden ölünce-

ye kadar ayrılmayacağız, işler iyi de gitse, 

kötü de gitse hep birlikte olacağız, birlik 

ve beraberliğimizi bozmayacağız anlamına 

gelmektedir.

Musahibin birisi bir suç işler ve düşkün 

kalırsa diğeri de düşkün kalır yani birisi 

düşünce diğeri de düşmüş olur. İşte mu-

sahip olan kişiler bu bakımdan sürekli bir-

birlerini düşünerek, kötülüklere karşı ken-

dilerini frenlerler. Kendilerinin işlediği bir 

hata yüzünden musahibinin zor duruma 

düşmesini istemezler. Bu otokontrol bir ba-

kıma musahipliğin bir başka eğitsel yönüne 

işaret eder.

Yer ve gök nasıl birbirine muhtaç iseler, 

musahip kişiler de birbirine öyle muhtaçtır-

lar. Gökten rahmet yağmazsa yerden bere-

ket hâsıl olmaz. Diğer yandan gök ne kadar 

cömert olursa, yer bunun altında kalmaz ve 

ona o nispette mukabelede bulunur. Başka 

bir deyişle daha çok üretir. Bu bakımdan 

musahip kişiler cömertlikte birbiriyle ya-

rışırlarsa her ikisi de kazanır. Dünya sına-

vının temel amacı, “iyilikte yarışmak değil 

midir?

Musahip kişiler birbirine yardım eder, 

birbirlerinin derdine merhem olurlar. Buna 

“malı mala, canı cana katmak” denir. Bura-
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da sadece maddi değil, manevi sorunların 

da birlikte ele alınacağı ve çözüleceği vur-

gulanır. İmam Cafer Buyruğu’nda, bu du-

rum “Rıza Şehri” örneği ile açıklanmıştır 

(Buyruk, 1958). Özellikle günümüzde in-

sanların psikolojik yönden çaresizliği dik-

kate alınırsa, musahiplik kurumunun bunu 

çözmeye ne kadar yardım edeceği daha iyi 

anlaşılır.

Kaf ile nûn birleştiğinde, “kün” yani 

“ol” sözcüğü ortaya çıkar. Yani ikiyi bir et-

miş oluruz. Bu iki harften birisi olmadığın-

da “ol” sözcüğü anlamını yitirir. Muhasip-

liğin temelinde de birlik olma duygusu ya-

tar. Peygamber efendimiz buyurmuştur ki: 

“kaygılarını teke indirenin diğer kaygıla-

rına Allah Teâlâ kefil olur” (Yılmaz, 2017). 

Bu hadis cem veya birlik olma düşüncesi-

nin önemini vurgular ve Vahdet-i Vücut 

kavramının temelini teşkil eder.

Musahip ile Birlikte Yaşamak

Bazı Aleviler, musahip olduktan sonra 

daha dikkatli yaşamak gerektiğini ileri sü-

rerek musahip olmaktan kaçınırlar. Yani 

musahip kavline girmeyi göze alamazlar. 

İlk bakışta bu açıklama doğru gibi görün-

se de gerçeği ifade etmez. Benzer cümleler, 

hacca gidenler için de söylenir. Musahip 

olmamak, bizi dünya sınavından ayrı koy-

maz. Aksine musahibimiz bizi bazı kötü-

lükleri işlemekten alıkoyabilir, bize dert 

ortağı olur. Musahip kişi musahibinin evi-

ne hiç çekinmeden gider. Sorunların üste-

sinden daha kolay gelirler. Musahip kişiler 

birlikte görülür, birisi görüldüğünde diğeri 

de görülmüş; birisi düşkün kaldığında di-

ğeri de düşkün kalmış olur. Musahip can-

lar her konuda birbirlerine destek olurlar. 

Musahip canlar birbirine kilit olup iblisi 

aralarına koymazlar (Buyruk, 1958:218). 

Alevî inancına göre, musahip olmuş kişiler 

ahirette birlikte yargılanırlar. Biri cennete, 

diğeri günahlı olup cehenneme giriyor olsa, 

birbirlerini bırakmazlar. Hak Teâlâ o cen-

netlik kulun yüzü suyu hürmetine diğerini 

de affeder ve Cennetine koyar (Vaktidoldu, 

2011:52). Yani Musahip, musahibi ile bir-

likte cennete girer. Musahip yol kardeşini 

ziyarete gitse kendisine on hasene sevap 

yazılır. Pir Sultan Abdal bir deyişinde, mu-

sahiplik yoluna gitmeyenin On İki İmam 

Dergâhı’na varamayacağını bildirmektedir:

Musahip musahibin sırrını açar,

Evliyalar anın hışmından kaçar.

Dünyadan ahrete imansız göçer,

Oniki İmam dergâhına varamaz.

Musahip var musahibin varisi,

İkisi de bir elmanın yarısı.

Özü çürük kalleş olsa birisi,

Oniki İmam dergâhına varamaz.

Pir Sultan’ım bed huylardan bezili,

Yerden gökten umutçuğu üzülü.

Musahip musahiple gezse küsülü

Onki İmam dergâhına varamaz.
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Musahip Kişinin Hakk’a Yürümesi

Musahip kişilerin cenaze erkânı normal 

kişilerinkinden farklı şekilde yapılır. Bazı 

Alevî süreklerinde, musahip kişiler Hakk’a 

yürüdüğünde (öldüğü zaman) bunlar için 

“Dar çekilir”. “Dar Çekme” kısaca Hakk’a 

yürüyen kişinin arkasından yapılan du-

adır. Bir kişinin darını çekmek için altı er-

kek altı bayan olmak üzere on iki kişi hazır 

olur. Dara duracak kişilerin musahip olmuş 

canlar olması gerekir. Dedenin huzurun-

da seccade serildikten sonra tarikat abdesti 

alınır ve kalplerin temizliğini simgeleyen 

süpürge çalındıktan sonra, erkâna başlanır. 

Seccadenin üzerine çıkan canlar görgüden 

geçirilir. Bundan sonra dede dar duasını 

okur ve hazır olan musahip canlar, “Allah 

Allah” diyerek Hakk’a yalvarırlar. Kısaca, 

musahip kişinin affı için Allah’a yalvarılır 

ve dua edilir.

Bazı süreklerde değişmekle birlikte, 

Hakk’a yürüyen kişiler için bir kurban tığ-

lanır ve bunlar cenazeye gelen misafirlere 

ikram edilir. Bu miras Hacı Bektaş Velî’den 

kalmıştır. O Hakk’a yürümeden önce, hali-

fesi Sarı İsmail’e böyle vasiyet etmiştir. Bu 

adet çoğu Alevî toplumunda halen yaşatıl-

maya çalışılmaktadır. Bazı yörelerde cenaze 

defnedildikten sonra o akşam, “Dar Cemi” 

yapılır. Cem erkânı diğer cem ayinlerine 

benzemekle beraber bu cemde daha çok 

Hakk’a yürüyen kişi için dua edilir ve gü-

nahlarının affı için Hakk’a yalvarılır. 

Hakk’a yürüyen kişinin musahip ol-

madığı durumlarda darı çekilmez. Ancak 

bazı yörelerde, kişinin musahip olup olma-

ması yönünde bir ayrım yapılmamaktadır. 

Gülerli Ocağı dedesi, Bektaş Ata, “biz bu 

konuda bir ayrım yapmıyoruz, ölen herke-

sin darını çekiyoruz” diyerek, musahip ol-

mayan kişiler için de dar çektiklerini ifade 

etmiştir. Hâlbuki aynı dedenin taliplerinde 

sadece musahip canların darı çekilmekte-

dir. Bunun amacı, gençleri musahip olmaya 

özendirmektir. Yani “musahip olmayan ki-

şinin darı bile çekilmiyor” mesajı vermek-

tir. Bunun kısmen etkili olduğu görülmek-

tedir.

Musahipliğin Eğitsel Yönü

İnsanlar toplu halde yaşarlar. Toplu 

halde yaşama bireye yarar sağladığı gibi, 

bazı sıkıntıları da beraberinde getirir. Bu 

sıkıntıları bertaraf etmek için insanlar ken-

dilerince bazı kurumlar oluşturmuşlardır. 

Kurum, sosyal grubun varlığını yürütebil-

mesi, görevlerini yerine getirebilmesi için 

kurup geliştirdiği veya kendisini içinde 

bulduğu kurallardan oluşur. Musahiplik 

bu kurumlardan birisidir. Ancak bu ku-

rumların işlevselliği de önemlidir (Taşğın, 

2003:101). Musahiplik kurumu bu yönüyle 

düşünüldüğünde, bir sosyal sistem olarak 

görülebilir. Bu sistemin en önemli girdisi 

sevgi ve muhabbet, çıktısı kardeşlik, yar-

dımlaşma ve hoşgörüdür. Musahiplik ku-

rumu, sevgiyi işleyip kardeşlik ve hoşgö-

rüye dönüştüren bir değer sistemi olarak 

görülebilir. Bu bakımdan musahiplik ku-

rumuna sevgi ve muhabbet beslemek, ona 

sahip çıkmak gerekir. Musahipliğin geribil-

dirimi görülme ve sorulma, yaptırımı düş-
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künlüktür. Musahiplik sisteminin bir çevre-

si vardır. Musahip canlar aynı şehirde, aynı 

köyde veya yakın bir mahallede yaşamalı-

dırlar ki bu sistem hayat bulsun ve etkilili-

ğini sürdürebilsin. Âşık Sadık Gül (Hulusi) 

musahip kavramını çok güzel bir şekilde 

özetlemiştir (Gül, 1969): 

Muhammed Ali’ye talip olursan

Sır içinde gizli sırdır musahip

Oniki İmamları tamam görürsen

Dört Kapı içinde vardır musahip

Musahibi olmayanın zayidir emeği

Erenler deminde alamaz payı

Deliktir küleği tutmuyor suyu

Erenler deminde vardır musahip

Eğer bu sırlara ereyim dersen

İmam Hüseyin’i göreyim dersen

Sorgusuz Cennete gireyim dersen

Cennette Rıdvan vardır musahip

Halil’i nara attılar dilek diledi

Gökte yıldız yerde insan meledi

İsmi Şah olanlar musahip oldu

İsmi Şah olanda vardır musahip

Hulusi’ yem der ki ikrar dilimiz

Bir mürşide bağlı bizim belimiz

Cebrail Mikail hem rehberimiz

Azrail İsrafil’in vardır musahip

Kısaca musahiplik kurumunun en te-
mel ve önemli işlevi; bireyler arasında 
bağlılık, dostluk, sevgi, saygı ve kardeşlik 
bağlarını güçlendirmektir. Bu manada mu-
sahiplik yol kardeşliği olarak bilinir ve bu 
duygu öz kardeşlik duygusunun üstüne 
çıkar. Bireyin bilerek ve isteyerek kan bağı 
olmayan birisi ile kardeş olmaya karar ver-
mesi, onun inanç ve karakter olarak olgun-
luğuna işaret eder. Bu bakımdan musahip-
lik, son kapı olan “Hakikat” kapısının ma-
kamları arasında yer alır. Musahiplik kuru-
mun, toplumsal kontrol ve düzeni sağlayan 
önemli kurumlar arasında görülür (Albay-
rak, 2015:34).

İnsanlara birbirlerini sevdirme ve bir-
birlerine karşı saygı duydurmanın farklı 
yolları olabilir. Musahiplik kurumu bun-
lardan birisidir. Musahiplik kurumu, ilk 
olarak “toplumsal bütünleşmeye” yardım 
eder. İnsanların birbirine yardım etmesi ve 
başkalarının derdine ortak olması, toplum-
sal ilişkileri güçlendirir. Yol kardeşi canla-
rın birbirini kötülüklerden uzak tutması, 
bunun belli normlara bağlı olarak sürdürül-
mesi, musahiplik kavramının temel felsefe-
sini oluşturur. Musahip, musahibinin çocu-
ğunu kendi çocuğu gibi görür. Hatta bunlar 
yedi göbek birbirleriyle evlenemezler. Mu-
sahip canlar, halkın ve Hakk’ın huzurunda 
ikrar verir (söz verirler). Onların bu ikrarla-
rından dönmesi, dinlerinden dönmesi anla-
mına gelir. Alevî teolojisinde dayanışmayı 
sağlayan musahiplik olgusudur. Alevî töre-
sine göre musahiplik, iki inananın kıyame-
te kadar sürüp giden kardeşliğidir (Fığlalı, 

1991:314; Coşkun, 2014:45).
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Farklı inanç ve felsefi görüşlerin bir ah-
lak sistemleri bulunmaktadır. Bunların her 
birisinde insan kardeşliğinin önemi vurgu-
lanır. Bunu pratiğine yansıtan, özde yaşa-
maya çalışanlar, Alevîler olmuştur (Kork-
maz, 2017). Günümüzde egoizm ve birey-
selleşme ön plana çıkmış ve üretim-tüke-
tim ilişkileri değişmiştir. Liberal kapitalist 
ekonomik anlayış ve yardımlaşmayı ikinci 
plana atmıştır. Yol kardeşliği olarak bilinen 
musahiplik kurumunun bu olumsuzlukları 
bir nebze de olsa değiştireceği ve ortadan 
kaldıracağı düşünülmektedir.

Seven ve Turan (2014:247), Alevîliğin 
olmazsa olmazlarından biri olan musahip 
kavramı ve cemlerinin Alevilerin ortak bel-
leğinde geleceğe taşındığını belirtmektedir-
ler. Musahiplik kurumu, insanlara iyi anla-
tılır ve yaşatılabilirse, toplumda muhtemel 
birçok sorununun ortaya çıkması önlendiği 
gibi, var olan çeşitli sorunların kolay bir şe-
kilde çözümüne de yardım eder. Musahip 
olmuş canlar birbirlerini kötülük yapmak-
tan alıkoyar. Bu kişiler birlikte görülür ve 
sorulurlar. Bu uygulamalar mahkemelerin 
yükü hafifletir. Toplum içinde eline, diline 
ve beline sahip kişilerin artması, suç oranla-
rının azalmasına neden olur. 

Musahiplik kurumuna başka bir açı-
dan bakıldığında, musahibi olanlar hayat 
karşısında kendilerini daha güvende his-
setmektedirler. Herhangi bir olumsuzlukla 
karşılaştıklarında kendilerine destek olacak 
birisi bulunmaktadır. Doğum, düğün, ölüm 
gibi konularda musahibinden maddi ve 
manevi anlamda destek görebilmektedirler 

(Ayaz, 2013a:113). 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Alevî-Bektaşi inancında musahiplik 
kurumu bir bütün olarak değerlendirildi-
ğinde, köklerinin eskiye dayandığı görül-
mektedir (Bulut, 2013; Şahin, 2011; Ayaz, 
2013; Ersal, 2011; Azar, 2013; Arslanoğlu, 
2011). Musahiplik kurumu bu günkü anla-
mıyla ele alındığında, Hz. Muhammed’in 
hicretiyle ortaya çıktığı söylenebilir (Onar-
lı, 2003:10; Çiftçi, 2009:18; Hamidullah, 
1992:102-103; Kaygusuz, 2017:7). Musahip-
liği başka inançlara dayalı olarak açıklamak 
iyi bir niyete dayanmamaktadır. Musahip 
olma belli bir erkana göre yürütülür. Mu-
sahip olan kişiler bunu ölünceye kadar de-
vam ettirirler. Musahip olan kişiler günah-
tan ve kusurdan uzak bir şekilde yaşam-
larını sürdürmeye çalışırlar. Musahip kişi 
yol kardeşinin her fırsatta yardımına koşar, 
onunla malını ve duygularını paylaşır. Mu-
sahibi ile birlikte ceme girer ve onunla bir-
likte görülür ve sorulur. Musahip olmayan 
kişiler Hakk’a yürüdüğünde, bazı sürek-
lerde “Dar” çekilmez. Yani arkalarından 
ayrıca bir dua yapılmaz. Normal bir kişi 
nasıl defnediliyorsa öyle toprağa verilir. 
Musahip olmanın eğitsel yönü ağır basar 
(Albayrak, 2015; Korkmaz, 2017). Musahip 
olmanın temel felsefesinde bu yatar (Seven; 
Turan, 2014). Musahip kişinin sırrı hakikat 
kapısına ulaştığı kabul edilir. Bu bakımdan 
toplumun birlik ve bütünlük içinde yaşa-
ması ve toplumu oluşturan insanların kar-
deşlik ve paylaşma duygularıyla dolu bir 
hayat sürmesi bakımından musahiplik ku-
rumunun yaşatılması önemli görülmekte-

dir.



252

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

KAYNAKÇA
ALBAYRAK, Ali (2015). Alevi-Bektaşi 

Ritüelleri ve Temel Kurumlarından 
Hareketle Sosyal Bütünleşme. Sûfî 
Araştırmaları, S. 12, s. 21-36.

ALTUNTAŞ, İsmail Hakkı. (2013). Alevî-
Bektâşî Erkânından Musahiblik- 
İkrar Verme - Kardaşlık Tutma. 
https://ismailhakkialtuntas.com/                
Erişim: 10.10.2017

ARSLANOĞLU, İbrahim. (2011). Alevilikte 
Temel İnanç Unsurları ve Pratikler. Türk 
Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma 
Dergisi, S. 20, s. 444-515.

AYAZ, Berna. (2013). Başkurtlarda Kan Bağı 
ve Evlilik Dışı Akrabalık İlişkilerine 
İki Örnek: “Kıyametlik Ata-Ene” ve 
“Kuşamat”, Türkbilig, S. 26, s. 63-66.

AYAZ, Berna. (2013)a. Balıkesir Çepni ve 
Tahtacılarında Musahiplik Geleneğinin 
Toplum Yaşamındaki İşlevi. S. 5,                
s. 103-113

AYDIN, Rıza. (2014). Yol Kardeşliği-
Musahiplik Üzerine Yol Kardeşliği - 
Musahiplik Üzerine, http://aleviocaklari.
de/wp-content/uploads/2014/05/
YOL-KARDE%C5%9EL 
%C4%B0%C4%9E%C4%B0-
MUSAH%C4%B0PL%C4%B0K-
%C3%9CZER%C4%B0NE.pdf            
Erişim: 10.10.2017

AZAR, Birol. (2013). Sözlü Geleneğin 
Kurumsallaşması: Gelenekten Geleceği 
Musahiplik Örneği. AVRASYA 
Uluslararası Araştırmalar Dergisi, S. 2 (3), 
s. 74-87.

BULUT, H. İbrahim. (2013). Alevi-
Bektaşi Türkmen Geleneğinde Sosyal 
Dayanışma ve Kardeşlik Kurumu Olarak 
“Musahiplik”. Türk Kültürü ve Hacı 
Bektaş Velî Araştırma Dergisi, S. 65.

COŞKUN, Hasan. (2014). Geleneksel Alevi 
Sosyal Örgütlenmesi “Sivas Kangal 
Türkmen Alevileri Örneği”, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Konya.

ÇİFTÇİ, Şaban. (2009). Alevilerin Hadis 
Algısı. DEM Dergi, S. 2 (6), s. 16-21.

DAYIOĞLU, İrfan. (2014). Yaşayan Alevilikte 
musahiplik ve asimilasyonun etkileri, 
http://enginerkiner.org/index.
php?option=com_content&view=article&
id=2442:yaayan-alevilikte-musahiplik-ve-
asimilasyonun-etkileri&catid=36:konuk-
yazlar Erişim: 10.10.2017.

ERDEM, Cem; DEMİR, Tazegül. (2010). 
Bektaşilik Öğretisinde Terim ve 
Kavramlar. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş 
Veli Araştırma Dergisi, S. 55, s. 437-470

 ERSAL, Mehmet. (2011). Alevi İnanç 
Sistemindeki Ritüelik Özel Terimler: 
Musahiplik. Turkish Studies, S. 6 (1),            
s. 1058-1083.

FIĞLALI, Ethem Ruhi. (1991). Türkiye’de 
Alevilik-Bektaşilik. Ankara.

GÖZEL, Cem. (2011). Tevhid: Köklerini 
Arayanların Hikayesi, http://www.
mimesis-dergi.org/2011/04/tevhid-
koklerini-arayanlarin-hikayesi/ Erişim: 
15.120.2017

GÜL, Sadık. (1969). 12 İmam Övgüsü. 
İstanbul.

KAYGUSUZ, İsmail (2017). Musahiplik, 
http://www.ismailkaygusuz.
com/419/550/288-Musahiplik.pdf 
Erişim: 25.05.21017

KILIÇ, Filiz; BÜLBÜL, Tuncay; KÖKEL, 
Coşkun (2006). Buldan Örneğinde Denizli 
Yöresi Alevi-Bektaşi Kültürü, Buldan 
Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi,  
s. 874-878. 



2017 / Yıl: 7 Sayı: 14

253

KORKMAZ, Bülent (2017). Musahiplik 
Kardeşlik ve Barış Modeli. https://
buelentkorkmaz.wordpress.com/test1/
musahiplik/, Erişim: 15.10.2017.

MELIKOFF, Irene (1993). Uyur İdik 
Uyardılar. İstanbul.

ULUSOY, Safa; ULUSOY, Veliyettin Hürrem. 
(2016). Musahiplik Erkânı, İstanbul. 

ONARLI, İsmail. (2003). Alevilikte Cem ve 
Musahiplik Nedir. İstanbul.

SAYGI, hakkı (2017). Bektaşilikte İnanç 
Önderliği. http://alevilik-hakkinda.
blogcu.com/bektasilikte-inanc-
onderligi/9326202 Erişim: 10.10.2017.

SEVEN, Yusuf Can; TURAN Fatıma Ahsen. 
(2014). İmam Rıza Ocağı’nın İnançsal 
Düşünsel Yapısı ve Pratikleri Musahip 
Ceminde Görgü Erkanı. Alevilik 
Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, S. 9,        
s. 195-252.

SEYMAN, Yaşar. (2004). Alevi Öğretisinde 
ve Toplumsal Yaşamda Kadın. Türk 
Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma 
Dergisi, S. 32, s. 730-743 

SİS, Nesrin; ÇEÇEN, M. Akif. (2016). Yaşayan 
Alevi Kültür ve İnanışları Üzerine Bir 
Araştırma (Onar Köyü Örneği). Journal 
of Turkish Language and Literature,         
S. 2 (1), s. 413-430.

SOFUOĞLU, Cemal. (1983). Gadir-i Hûm 
Meselesi. Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, S. 26, s. 461-470.

SOYYER, Yılmaz. (1996). Sosyolojik Açıdan 
Alevi-Bektaşi Geleneği. İstanbul.

ŞAHİN, Mehmet Kenan. (2011). Alevî 
Geleneğinde Toplum ve Aile Kavramı, 
Kelam Araştırmaları, S. 9 (1), s. 263-284.

TAŞĞIN, Ahmet. (2003). Diyarbakır ve 
Çevresindeki Türkmen Alevilerinde Dini 
Hayat, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ankara, Türkiye. 

VURAL, Nihat. (2015). Özünün Kendine 
Musahip Kıl Zira Özün Haktır. O Halde 
Özünü Musahip Kılanın Musahibi 
Haktır. http://www.cemhaber.com/
ehlibeyt-yolunda-musahiplik.html, 
Erişim: 10.10.2017

YAMAN, Mehmet. (1994). Erdebilli Şeyh Safi 
ve Buyruğu. İstanbul.

YILMAZ, Hasan Kamil. (2017). “Prof. Dr. 
Hasan Kâmil Yılmaz Bey ile Tasavvuf 
Çerçevesinde -1”, www.cevaplar.org/
index.php?content_view=3462&ctgr_
id=59 Erişim: 22.9.2017.

KAYNAK KİŞİLER: 
Bekir Ata (Bektaş Dede): Tokat Almus ilçesi, 

Gök Köy, Gülerli Ocağı dedesi (mürşit).

Mehmet Gül, Şirin Gül, İbrahim Gül, 
Şenel Gül (Fotoğraflar 1, 2, 3, 4, 5, 6)       
(Kamber-Enver Gül)

İhsan Gül, Salim Gül, Zehra Gül, 
Gülay Gül (Fotoğraflar: 7, 8, 9, 10)                       
(Kamber-İbrahim Gül)

Asya Gül (Fotoğraflar: 11, 12) - Herne, 
Almanya



254

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

 

Resim 1 Musahip olacak kişiler görgüden geçerken 

 

 

Resim 2 Musahip olan kişiler Dar-Mansur olurken 

Resim 1- Musahip olacak kişiler görgüden geçerken
 

Resim 1 Musahip olacak kişiler görgüden geçerken 

 

 

Resim 2 Musahip olan kişiler Dar-Mansur olurken Resim 2- Musahip olan kişiler Dar-Mansur olurken
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Resim 3 Musahip olan kişiler için Tğlanacak kurbann duas yaplrken 

 

 

 

Resim 4 Musahip olan kişiler cem başlamadan önce 

Resim 3- Musahip olan kişiler için tığlanacak kurbanın duası yapılırken

 

Resim 3 Musahip olan kişiler için Tğlanacak kurbann duas yaplrken 

 

 

 

Resim 4 Musahip olan kişiler cem başlamadan önce Resim 4- Musahip olan kişiler cem başlamadan önce
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Resim 5 Musahip olan kişiler ve kamberleri (başta) musahip olduktan sonra 

 

 

Resim 6 Musahip kişiler musahip olduktan sonra kamber ve Bektaş dedeyle birlikte 

 

Resim 5- Musahip olan kişiler ve kamberleri (başta) musahip olduktan sonra

 

Resim 5 Musahip olan kişiler ve kamberleri (başta) musahip olduktan sonra 

 

 

Resim 6 Musahip kişiler musahip olduktan sonra kamber ve Bektaş dedeyle birlikte 

 

Resim 6- Musahip kişiler musahip olduktan sonra kamber ve dede ile birlikte
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Resim 7 Musahip olan canlarn üzerine Fetih Suresi 10. Ayet okunmadan önce 

 

 

Resim 8 Musahip olduktan sonra için hazrlanmş sofra (Süt, elma, bal, üzüm, et, soğan) 

Resim 7- Musahip olan canların üzerine Fetih Suresi 10. ayet okunmadan önce  

Resim 7 Musahip olan canlarn üzerine Fetih Suresi 10. Ayet okunmadan önce 

 

 

Resim 8 Musahip olduktan sonra için hazrlanmş sofra (Süt, elma, bal, üzüm, et, soğan) Resim 8- Musahip olduktan sonra için hazırlanmış sofra (Süt, elma, bal, üzüm, et, soğan)
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Resim 9 Musahip cemine gelenlere dağtlacak lokmann duas yaplrken 

 

 

Resim 10 Musahip canlar Krklar Semah dönerken 

Resim 9- Musahip cemine gelenlere dağıtılacak lokmanın duası yapılırken  

Resim 9 Musahip cemine gelenlere dağtlacak lokmann duas yaplrken 

 

 

Resim 10 Musahip canlar Krklar Semah dönerken Resim 10- Musahip canlar Kırklar semahı dönerken
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ALEVÎ-BEKTAŞÎ ŞAİRLERİN ŞİİRLERİNDE ARI VE 

BAL MOTİFLERİNİN ANLAM-KAVRAM ALANLARI 

BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF BEE AND HONEY MOTIVES IN 
ALEVİ-BEKTASHI POEMS IN TERMS OF 

MEANING-CONCEPT AREAS

Nursel UYANIKER1

ÖZ

Türk kültüründe ve edebiyatında yaşa-

mı, çalışkanlığı, bal üretimiyle arı; şifa kay-

nağı olması, lezzeti, değerli oluşu vb. özel-

likleriyle bal, sosyal hayatta önemli bir yere 

ve kutsal değere sahiptir. Arı ve bal motif-

leri, Alevî-Bektaşî kültüründe sıklıkla kul-

lanılmış olup bu geleneğe mensup şairlerin 

hece ve aruzla yazdıkları şiirlerinde, sosyal 

hayattaki yerleriyle gerçek anlamlarına; 

kudret balı, arı-mürid, Hz. Ali-bal benzet-

meleriyle de tasavvufî anlamlarına deği-

nilmiştir. Çalışmanın amacı, Alevî-Bektaşî 

şairlerin şiirlerinde geçen arı-bal motifleri-

nin gerçek ve mecazi anlamlarındaki kul-

lanımını Türk folkloru açısından değerlen-

dirmektir. Çalışmada, 16. yüzyıldan itiba-
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ren âşıklık geleneği içinde özellikle şiirleri 

yayınlanmış olan Alevî-Bektaşî şairlerinin 

şiirleri taranarak arı-bal ile ilgili dörtlük ve 

beyitler edebiyat inceleme metotlarına göre 

fişlenerek konuları bakımından sınıflandı-

rılmış olup kavram-anlam alanları bağla-

mında incelenmiştir. Bu çalışmanın konu-

su, âşıklar ve tekke şairlerinin şiirleri kap-

samında geliştirilip incelenirse arı ve balın 

kullanımının Türk kültüründeki ifade ve 

anlam dünyasını ne derece derinleştirdiği 

anlaşılabilir.

Anahtar Kelimeler: Alevî-Bektaşî Şair-

ler, Arı, Bal, Anlam-Kavram Alanları.

ABSTRACT

Honey bees have an important place in 

Turkish culture and literature because of 

their living ways, being hardworking, pro-

ducing honey, and honey also has an im-

portant place and a sacred value in social 

life with its being a source of healing, being 

tasty and valuable. Bee and honey motives 

are often used in Alevi-Bektashi culture, 
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and in the poems written as syllables and 

aruz prosody by poets who belong to this 

culture. They are mentioned in these po-

ems as their real meanings with their place 

in social life and as their mystical mean-

ings with the metaphors like mighty honey, 

bee-follower and Hz. Ali-honey. The aim of 

this study is to evaluate the literal and fig-

urative uses of the terms bee and honey in 

the poems of Alevi-Bektashi poets in terms 

of Turkish folklore. In the study, poems of 

Alevi-Bektashi poets whose writings espe-

cially published within the minstrel tradi-

tion since 16th century have been scanned 

and their verses about bee and honey were 

recorded, and classified according to the 

literature review methods in the context of 

the concept-meaning areas. If the subject of 

this study will be developed and reviewed 

within the scope of poems of minstrels and 

tekke poets, it could be possible to under-

stand to what extent the use of honey and 

bee deepened the world of expression and 

meaning in Turkish culture. 

Keywords: Alevi-Bektashi Poets, Bee, 

Honey, Meaning-Concept Areas.

GİRİŞ

Türkçede anlam terimi; zihinde olma-

yanın zihne ilk kez gelmesi, zihinde var 

etme, ilk bilgi olarak tanımlanırken; kav-

ram terimi ise genel itibariyle; anlamın 

zihinde yakalanması ve bu işin sonucu-

nu gösteren her türlü zihinsel çıktı, ürün 

olarak tanımlanır (Özer, 2015: 153). Bu ta-

nımdan yola çıkarak anlam, bir sözcüğün 

zihinde ilk akla gelen görüntüsü olurken, 

kavram alanı da kelimenin birbiriyle ilişkili, 

eşanlamlı diğer kelimeleri düşündürmekte-

dir. Çalışmada Alevî-Bektaşî şairlerin şiirle-

rinde geçen arı ve bal motifleri, anlamsal ve 

kavramsal alanları bakımından ayrılmış, alt 

konuları bakımından sınıflandırılmış ve de-

ğerlendirilmiştir. 

Edebiyat, görsel sanatlar ve canlandır-

ma sanatlarında sembol, “bir anlatım ara-

cı” olarak kullanılır (Akarpınar, 2004: 3-19). 

Düşünce ve duygularını arı ve bal sembol-

leriyle aktarmaya çalışan Alevî-Bektaşî şair-

lerin, bu minvalde kendi tarzlarını oluştur-

dukları, şiirlerini beşerî ve tasavvufî öğeler-

le bezedikleri görülmüştür. Bu çalışmanın 

amacı, arı ve bal sembollerinin anlam-kav-

ram alanını tespit edip işlevlerini belirle-

mektir. Çalışma, Alevî-Bektaşî kültürünün 

oluşum ve gelişiminde etkili olan edebiyat 

ve tasavvuf bağlamında geliştirilebilir. 

Arı, Türkçede ve Türk lehçelerinde arı, 

aru, harı, herre, here, ârı, hârı; Arapçada 

nahl, zünbûr, tünte, ya’sûb isimleriyle bi-

linmektedir. Türkçede yaban arısı, sarı arı, 

ehil arı, eşek arısı, bal arısı gibi çeşitleri bu-

lunan arı, bal özü ile beslenen hızlı ve vızıl-

tılı uçan zarkanatlı böcekler ailesindendir 

(Çağbayır 2007:285-287). 

Alevî-Bektaşî şairler, şiirlerinde çoğun-

lukla “Apidae” üst ailesine mensup bal 

arılarından bahsetmektedirler. İnsanoğlu-

nun en büyük yardımcısı ve böceklerin de 

en yararlılarından sayılan bal arıları, bal 

yapmanın yanında bitkilerin döllenmesini 
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sağlayarak iktisadî önem taşımaktadır. Bal 

arıları, balı sindirdikten sonra, özel salgı-

bezlerinin çıkardığı balmumu bakımından 

da önemlidirler. 

1. Alevî-Bektaşî Edebiyatında Arı 

Motifi

Suriye Şiîlerinin inancına göre Allah’ın 

aslanı olarak kabul edilen Hz. Ali, aynı za-

manda arıların da şahıdır. Arılar, Suriye 

Şiîlerinin bazılarına göre melekler, bazı-

larına göre ise müminlerdir. “Huan” adlı 

uzun dinsel şiirde söylendiği üzere, gerçek 

müminler en iyi çiçeklerden bal yapmasını 

bilen arılara benzerler. Tarikatlarda önem-

li bir ritüel olan ve dilenme-yemek kapları 

olarak bilinen keşküllerin üzerlerinde de 

arı figürüne rastlanmıştır. Hacı Bektaş Veli 

Müzesi’nde yuvarlak bir madalyonun içi-

ne arı motifi yerleştirilmiştir. Müslüman 

geleneğinde arı, saf maneviyatın sembolü 

olmuştur (Altıer, 2008:114). Antik dönem-

lerin mezar taşları üzerinde, kabartma ya 

da oyma arı resimleri bulunmaktadır. Bu-

rada arı, yeniden doğuşu sembolize eder. 

Burdur Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen ve 

üzerinde arı kabartması olan, altından ya-

pılmış para şeklindeki yuvarlak nesneler, 

ölmüş insanların gözlerine kapatılarak böy-

lece ruhların ebediyete intikalini düşündür-

mektedir. Ruhun ölümsüzlüğünün temsil-

cisi olan arı, toplumsal alanda da düzenin 

ve refahın efendisini simgelemektedir (Al-

kan 2005:107, 109).

Alevî-Bektaşî şairler, tasavvufî anlam-

da evrende her nesnenin ilahî bir düzen 

gücüyle var olduğunu ve yaşamını sürdür-

düğünü (irade-i Küll) ifade etmek için arı-

bal ikilemesini kullanmışlardır. Bu şairler, 

bulundukları coğrafyayı en iyi şekilde göz-

lemleyerek tabiata ait unsurları şiirlerinde 

sembol olarak kullanmışlardır. Bal ve arı 

sembolleri, şairler tarafından yaratıcı kud-

ret-Allah, arının yaptığı balın sır oluşu, der-

viş, ibadet, dünya muradı, hikmetli söz gibi 

çeşitli tasavvufî kavramları çağrıştırmıştır. 

Arı, mürşit ve hakikati arayanı anımsatan 

bir sembol olarak kullanılırken; bal ise ilahi 

hakikatin sembolü, mürşidin aradığı ilahi 

hakikat ve mürşidin verdiği bilgi anlamları-

na gelecek şekilde kullanılmıştır (Korkmaz, 

1994:36, 52). 

1.1. Alevî-Bektaşî Şiirlerinde 

Arının Özellikleri

Bal arıları topluluk halinde yaşarlar; 

aralarında iş bölümü vardır. Bir kovanda 

bulunan arılar aynı ailedendir. Bir kovan 

arı, bir tek ana arıdan meydana gelmiş bir 

topluluktur. 20. yüzyıl şairlerinden olan Şe-

kip, aşağıdaki dörtlüğünde tüm arıların bir 

kovanda yaşadıklarını söylemektedir:

Ehl-i irfan insanların yâriyiz

Çoban haktır, bozulmayan sürüyüz

Bacı kardeş bir kovanda arıyız

Dünyaya tat verir arımız bizim 

(Özmen, 1998:327, C: 5)

Bal arıları, her çiçekten balözü topla-

yarak bala dönüştürürler. Bazı türler, yav-

rularının bütün gelişmesine yetecek kadar 

bal ve çiçektozunu depo ederler, bazıları 
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da yiyeceği günlük olarak getirirler. Arılar, 

kovanı temiz tutarlar. 16. yüzyılın önem-

li isimlerinden olan Hatâyî mahlaslı Şah 

İsmail, arıların bu özelliklerini aşağıdaki 

dörtlükte şöyle dile getirmiştir:

Arı oldun her çiçekten alırsın

Balın damızlığın kande bulursun

Yetmiş bin âyete delil olursun

Anlayıp da bu mânâyı bilince 

(Şahin, 2011a:349)

Arılar tarafından çıkarılan ses, tesir ve 

heyecanın değişikliğine göre çeşit çeşit-

tir. Bugüne kadar arılarla ilgili on bir fark-

lı ses tanımlanmış ve bu seslerden bazıları 

belirli faaliyetlerle ilişkilendirilebilmiştir. 

Arılar hareketleri ve dansları gibi, vızıl-

tılarını da bilgiyi iletmek için kullanırlar. 

Hiddetlenen, korkan veya çağrılan arılar, 

başka başka sesler çıkarırlar. Arılar, mem-

nun ve müsterih oldukları zaman kanatla-

rını kımıldatmayarak ciddi ve vakur sesler 

çıkartmaktadırlar. Tehlikeli durumlarda 

ise bu tehlikeyi haber vermek için daha 

yüksek sesle vızıldarlar. Arı, balı ararken 

aynı zamanda vızıldayarak gezmektedir. 

18. yüzyıl şairlerinden Derviş Muhammed, 

aşağıdaki dörtlüğünde balı bulan arının ça-

lıştığını, bulamayan arının ise vızıldayarak 

dolaştığını söylemektedir:

Balı alan arı işler iniler

Balı almayanlar gezer vızılar

Yar cevreyledikçe yaram sızılar

Açsa yüz bin yara çekilir gel gel 

(Özmen, 1998:439, C: 3)

Arı, çalışkanlığıyla bilinen bir hayvan-

dır. Bir kiloluk balın yapılabilmesi için, 

arıların dört milyondan fazla çiçekten bitki 

özü topladıkları bilinmektedir. 20. yüzyıl 

şairlerinden Kul Ahmet, aşağıdaki dörtlü-

ğünde arıların bal yapmak için çalışmaktan 

usanmadığını dile getirmektedir: 

Bu aşkın elinden dertlerim biter

Ben derman ararken efkârım artar 

İkrarlar bendolmuş bir dilden öter

Arı hizmet eder baldan usanmaz 

(Özmen, 1998:409, C: 5)

Arılar içinde pek çok tür bulunmakta-

dır. Bal arısı, bunlar içerisinde insanlığa en 

faydalı olanlarındandır. Fakat her arı bal 

yapmaz, yaban arıları ve eşek arıları bal 

yapmayan arılardandır. 17. yüzyılın önem-

li şairlerinden olan Teslim Abdal, aşağıdaki 

dörtlüğünde devrinde bal yapmayan arıla-

rın çoğaldığından şikâyet eder:

Teslim Abdal yalan söze inanmaz

Pervaneler gibi ustalar yanmaz

Her çiçeğe konan bal eyler sanmaz

Şimdi bal eylemez arı çoğaldı

(Özmen, 2002:123)

Çiçekten çiçeğe gezerek çiçek tozu top-

layan ve kovanda işleyerek bala dönüştü-

ren arılar, kovanı yabancı arılardan, böcek-

lerden ve dışarıdan gelecek olan her türlü 

tehlikeden korumaya çalışırlar. Kovanı sa-

vunmak üzere düşmanına iğnesini batıran 

arı, bundan sonra kendisi de yaşayamaz ve 

ölür. 20. yüzyıl şairlerinden Dertli Dâimî, 
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aşağıdaki dörtlüğünde arının can pahasına 

da olsa kovanını savunmasını işlemiştir:

Çalışır çabalar durmamasına

Gezer çiçekleri gezer hasına

Savunur kovanı can pahasına

Arı kuyruğundan sokar dediler

(Özmen, 1998:456, C: 5)

Talaş ya da ağaç parçalarından yakılan 

tütsü sayesinde çıkan dumanı yiyen arı, 

bala saldırarak karnına bal emer. Böylece 

açlığı geçerek stresi azalır. Bu işlem bal sar-

fiyatını arttırırken arıların çalışkanlığını ve 

verimliliğini de yükseltir. Aşağıdaki dört-

lükte Hatâyî, tütsü yakılıp arının köşe köşe 

aranmasını anlatmaktadır:

Bir gün balık gibi ağa sararlar

Mürşidden rehberden haber sorarlar

Tütsü yakıp köşe köşe ararlar

Ben arıyım dersin balın var mıdır

(Şahin, 2011a:338)

Kovanda işbirliği içinde çalışan arılar, 

birlik-beraberliğin sembolüdürler. Alevî-

Bektaşî şairler içinde önemli bir yeri olan 

Pir Sultan Abdal, arıların birlik içinde ha-

reket ettiklerine dikkat çekmektedir. Halkı, 

arıların birliği üzerinden birliğe davet eder:

Yine gerçeklerden açtık kapıyı

Bir pîrin önünde kıldık tapuyu

Arı birlik ile yapar yapıyı

Birlik ile bitmeyende bal olmaz 

(Kasım, ?:160) 

Arılar, her çiçeğin özelliğini bilmekte ve 
beraberce çalışmaktadır. Bu özellikleri dola-
yısıyla arılar, ibret alınması gereken varlık-
lardır. 18. yüzyıl şairlerinden Noksânî, aşa-
ğıdaki dörtlüğünde, arılar gibi, birlik içinde 
yaşamanın ve beraberce çalışmanın doğru 
bir iş olduğunu anlatmaktadır:

Arılara bakıp ibret alsana

Her çiçeğin hâmın hâsın bilsene

İkilikten geçip biri bulsana

Birlikten geçersen şaşarsın bir gün 

(Özmen, 1998:236, C: 3)

Arı sözcüğü, daha çok bal, çiçek, petek, 
kovan gibi anlam alanına ait sözcüklerle 
yani onun değişmez içsel özellikleriyle bir-
likte kullanılmıştır. 20. yüzyıl şairlerinden 
Âşık Hüdâî, tenasüp yoluyla bu sözcükleri 
bir bahar tasviri içinde birbirini hatırlatacak 
şekilde bir arada kullanmıştır:

Pınarı var, ormanı var, gölü var,

Arısı var, peteği var, balı var

Çiğdemi var, çiçeği var, gülü var

Bunları seçmenin zamanı geldi 

(Özmen, 1998:546, C: 5)

20. yüzyılın diğer şairlerinden olan 
Âşık Mahzûnî Şerif, birbirlerini tamamla-
yan bu sözcükleri;

Kırmızıya beyaz, karaya sarı,

Bataklığa sinek, çiçeğe arı,

Yaz gününe güzü, kışa baharı

Kuru toprak sele ne güzel uymuş 

(Özmen, 1998:499, C: 5)

şeklinde kullanmıştır. Böylece arı ve çi-
çek, anlam alanı içinde düşünülmelidir.
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1.2. Arının, Tasavvufî Anlam ve 

Kavram Alanları

Arı sözcüğü, tasavvûfî anlamlara gele-

cek şekilde de kullanılmıştır. Kudret balı, 

Allah’ın mutlak varlığı anlamında kullanı-

lırken; bala ulaşmaya çalışan arılar da ha-

kikata ulaşmayı arzulayan müridler olarak 

değerlendirilmiştir. 17. yüzyıl şairlerinden 

Teslim Abdal’ın, gerçeğin kudret balında 

gizli olduğunu anlatmak istediği aşağıdaki 

dörtlüğü şöyledir:

Zira kulun içün yarattın onu

Sahi, gerçek ise fehm eyle bunu

Peteği de durur, arısı hani

Gel anla, kudretin balında ne var 

(Özmen, 2002f:191)

Tasavvûfî anlam olarak mü’min, arı 

gibi daima bin çiçekten bal alarak bu dün-

yasını idame ettirirken; Allah’ı zikr ederek 

de içini ahirete hazırlamaktadır. 20. yüz-

yıl şairlerinden Kul Fakir, aşağıdaki dört-

lüğünde, arıya benzettiği insanın hem bu 

dünya hem de ahiret için çalışması gerekti-

ğini anlatmaktadır:

Mümin olan arı gibi iniler

Bin çiçekten alır balı bir eyler

Güzeli görenler aynayı n’eyler

İçi ahret, dışı dünyaya benzer 

(Özmen, 1998:601, C: 4)

Arılar, yani müridler hakikat olan kud-

ret balına, yani Allah’a ulaşmaya çalışırlar. 

16. yüzyıl şairlerinden Kul Himmet, aşağı-

daki dörtlüğünde bu tasavvuf dairesini an-

latmaktadır:

Kalbimizde kısmetimiz verile

Arıyız uçarız kudret balına

Veysel Karan gitti Yemen iline

Allah bir Muhammed Ali diyerek 

(Şahin, 2013:164)

Tasavvuf meydanında usta malı bilgi 

satılmaz, bir damla içinde derya, adem için-

de de bütün bir kâinat kuruludur. 20. yüz-

yıl şairlerinden Âşık Bacı, arının döne döne 

bal yapmasını, sema eden dervişin ibadeti-

ne benzettiği aşağıdaki dörtlüğünde, arı ve 

bal kelimelerinin tasavvûfî anlamlarına işa-

ret etmiştir:

Bu meydanda satılmaz ustalar malı,

Arı döne döne yapıyor balı

Damlanın içinde derya bulmalı

Kâinat kuruldu adem içinde

(Özmen, 1998:513, C: 5)

Çiçeklerin şahı olan gül, kokusunu Hz. 

Muhammed’in alın terinden almıştır. Aşa-

ğıdaki dörtlüğünde Kul Himmet, gülün 

bu kokusundan dolayı arının hicâb ederek 

güle konmayışını hüsn-i talil yoluyla işle-

miş ve arı ile gülü de kavram alanları için-

de tevriyeli olarak kullanmıştır:

Ferhad’ın sevdası Şirin’den deyü

Mansur’un eceli dârından deyü

Muhammed’in alnı terinden deyü

Güle, hicâb etti konmadı arı

(Şahin, 2013:374)
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Yukarıdaki dörtlükte belirtildiği gibi, 

gerçekte arıların çiçekten çiçeğe dolaştık-

ları, fakat sadece gül ve papatyaya konma-

dıkları bilinmektedir (Üçer, 1983:259).

1.3. Arı-Âşık-Sevgili ve Aşk 

Arı, kavram alanı olarak âşık anlamına 

gelecek şekilde de kullanılmıştır. Arının her 

çiçekten bal alması, kararsız gönüllü âşığa 

benzetilmiştir. 20. yüzyıl şairlerinden Kul 

Mahir, arının çiçek çiçek dolaşıp bal top-

lamasını, gençlik çağındaki aşklarına ben-

zetmiş ve sonra da sürmeli bülbül olup bir 

güle yandığını, bu hallerin bir nev’i aşk ol-

duğunu anlatmak istemiştir:

Evvel serçe olup dallara kondum

Arı gibi her çiçeğe el sundum

Sürmeli bülbülüm bir güle yandım

Bu sırra âgâhtır aşkı bilenler

(Özmen, 1998:70, C: 5)

Arı beyi olan âşık, aşk çiçeğine koş-

maktadır. 19. yüzyıl âşıklarından Everekli 

Seyrânî’nin, aşkın arı için çiçek misali de-

ğerli olduğunu anlatmak istediği aşağıdaki 

dörtlüğü şöyledir:

Seyrânî bir arı beyi

Çiçeği aşkın göbeği

Nazlıyım gözüm bebeği

Düşürmem hiç çirke seni 

(Özmen, 1998:117, C: 4)

Aşk arısından bal isteyen sevgili, âşığın 

semtinde dolaşmalıdır. Seyrânî, başka bir 

şiirinde de aşk arısını bal arısına benzet-

mekte ve âşığın, aşkı sayesinde bal yaptı-

ğını anlatmak istemektedir. Âşık, aşkı sa-

yesinde bal yapan bir arıdır ve diğer balsız 

arılardan değerlidir:

Aşkın arısına düşürme telaş

İster isen benden bal kara gözlüm

Muhabbet istersen semtimde dolaş

İstemezsen gamda kal kara gözlüm

(Özmen, 1998:113, C: 4) 

Arı, aynı zamanda sevgiliye de benze-

tilmiştir. Balın en değerlisi olan oğul-balı-

nı veren sevgili, çiçeği yani âşığı mecnun 

etmiştir. 19. yüzyıl şairlerinden Âşıkî’nin, 

sevgilinin arı misali oğul-balını yaptığını, 

yani aşkın en değerlisinin sevgili ile müm-

kün olabileceğini anlatmak istediği aşağı-

daki dörtlüğü şöyledir:

Tanıdın mı şu dünyada gerçeği

Ser verendir âşıkların koçağı

Arı gibi mecnun edip çiçeği

Oğul-bal edene düştün mü âşık 

(Özmen, 1998:62, C: 4)

2. Alevî-Bektaşî Edebiyatında Bal 

Motifi

Bal, kelime anlamı olarak; arıların çi-

çeklerden topladıkları ve kursaklarında öz-

lendirerek petek gözlerine doldurdukları 

tatlı, kokulu, açık sarıdan esmere kadar de-

ğişen koyu kıvamlı sıvı maddedir (Çağba-

yır, 2007:446, C: 1). Bal, tıpta mikrop öldü-

rücü olarak kullanılır. Eski Mısırlılar balı, 

cerrahî pansumanlarda, göz iltihaplarının 

tedavisinde kullanırlardı. Çinliler ve Hint-
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liler, çiçek hastalığının yayılmasını önlemek 
için hasta vücudu bal ile örterlerdi. Orta 
çağda yara ve yanıklar bal ile tedavi edilir, 
kulak iltihabında kulağa bal akıtılırdı. 1. 
Dünya Savaşı sırasında da bal, askerlerin 
yaralarını iyileştirmek için merhem olarak 
kullanılmıştır. Çünkü bal, nemi emerek ya-
raların daha kolay ve çabuk iyileşmesini 
sağlamaktadır (Kayral, 1975:19). 

Kutsal metinlerde bal ve balarısı ile il-
gili söyleyişler bulunmaktadır. Örneğin 
Kur’an-ı Kerîm’de balarısı anlamına gelen 
Nahl suresinin 69. ayetinde: “Sonra mey-
velerin hepsinden ye de Rabbinin kolay-
laştırdığı yollara koy. Onların karınların-
dan çeşitli renklerde bir çiçek çıkar, onda 
insanlara şifa vardır. Şüphesiz bunda dü-
şünecek bir topluluk için bir ders ve ibret 
vardır” buyurulmaktadır (Ateş, 1996:273). 
Halk arasında “Bal Tefsiri” diye bilinen 
anlatmada ise Hz. Ali, Hz. Ömer, Hz. Ebu-
bekir, Hz. Osman ve Hz. Fatıma arasında 
geçen diyaloglarla İslam inancının esasları 
ve ideal davranışları bal üzerinden sembo-
lize edilmiştir. Türk edebiyatında bal, tat-
lılığı, lezzetli oluşu, şifa kaynağı oluşu vb. 
gibi çeşitli özellikleriyle kullanılır. Balın be-
sin değeri, bal-âşık, bal-dudak, bal-hurma, 
bal-kız, bal-sevgili, bal-söz, bal-yanak ve 
bal-zemzem suyu vb. gibi benzetmeye da-
yalı unsurlarla birlikte edebiyatta çok kere 
kullanılmıştır (Gören, 2010:515-530). Önem-
li bir besin kaynağı olduğu için bal bilimin, 
bilginin ve bilgeliğin sembolüdür. Arıtma 
ve koruma özelliklerine sahip olduğu için 
Tanrı bilgileri de bal gibidir, bala benzer. 

Bal dinî kültürün, gizemli bilgilerin, tinsel 

mal varlığımızın sembolüdür. Bektaşî ta-

rikatına göre bal Hak’tır (Alkan, 2005:111, 

112). Alevî-Bektaşî şairlerin şiirlerinde de 

bal, tatlı oluşu, lezzeti, değerli oluşu, şişe-

de saklanması, temizliği, bal şerbeti, şeker 

balı, oğul balı, arı-bal vb. gibi kelime ve an-

lam alanlarıyla birlikte ve hakikat balı, bal-

ibadet, tasavvuf yolu, balın kutsal kişilere 

benzetilmesi, sevgili-aşk-bal kavram alan-

larıyla birlikte benzetme ve mecazlar içinde 

kullanılmıştır. 

2.1 Balın Özellikleri

16. yüzyıl Alevî-Bektaşî şairlerinin bü-

yüklerinden olan Kul Himmet, üzüm ile bal 

arasında şekil, renk ve tat benzerliği kurdu-

ğu aşağıdaki dörtlüğünde, Hz. Fatıma’nın 

gözünden akan gözyaşının yere düşünce 

üzümün olgunlaşarak bal gibi tatlı hale gel-

diğini söylemiştir. Üzümün olgunlaşmasını 

güzel bir nedene bağlayarak hüsn-i talil ya-

pan şair, üzüm ve bal arasında; sarı rengi, 

tatlılığı ve yuvarlaklığı bakımlarından ben-

zerlik kurmuştur. Hz. Fatıma İslâm inan-

cında kutsal bir kişi sayıldığından, onun 

kutsallığı ile Kur’ân-ı Kerîm’de kutsallığı 

bildirilen bal arasında ilgi kurulmuştur: 

Fatma Ana özün dâra çekince

Gözünden akan yaş sel olmadı mı

Âh edip göz yaşın yere dökünce

Üzüm göverip de bal olmadı mı 

(Şahin, 2013:93)

İlkbahar bitip yaz aylarına girildiğin-

de bal toplama mevsimi başlamış olur. Bal 

toplama mevsiminin başladığı arıların ko-
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vana girişlerinden bellidir. Uçma tablasının 

üzerinde polen taşıyan arılardan başka, vü-

cut hatları daha irice, sanki bir şeyden ıs-

lanmış gibi rengi koyulaşmış olan arılar da 

görülür. Bunlar, bal özü taşıyan arılardır. 

Öğleden sonra uçuş tahtası üzerinde çok 

sayıda işçi arının arkaları kovana dönük 

şekilde kanat çırptığı gözlenir. Bu arıların 

amacı, kovan içinde hava sirkülasyonu-

nu sağlayarak getirilen taze balın suyunu 

uçurmak ve kovan içinde oluşan aşırı rutu-

beti dışarı atmaktır (Kayral 1975:33). İlkba-

harda açılan gül ve diğer çiçeklerle birlikte 

balın da mevsimi gelmiştir. 20. yüzyıl şair-

lerinden Âşık Efgânî, aşağıdaki dörtlüğün-

de balın mevsiminin yazın başlangıcı olan 

ilkbahar mevsimi olduğunu söylemiştir:

Gönül ne beklersin gurbet elleri

Gidelim sılaya gayrı yaz geldi

Açılmış nergisi susam sümbülü

Balların zamanı güllü yaz geldi 

(Özmen, 1998:633, C: 5)

Bal, rutubetli yerlerde saklanırsa nem 

kaparak sulanır ve mayalanarak bozulur. 

Bal, rutubet gibi, yabancı kokuları da çok 

çabuk çeker. Bu sebeplerden dolayı bal, 

ağzı çok iyi ve sıkıca kapanmış cam şişeler-

de, güneş ışığından, kokulardan uzak, serin 

yerlerde saklanmalıdır. Alevî-Bektaşî ede-

biyatının en büyük şairlerinden birisi olan 

Pir Sultan Abdal’ın, balın şişelerde saklan-

dığını, aksi takdirde bozulabileceğini söyle-

diği dörtlüğü şöyledir:

Gümânlı gönülde nur mu eğlenir

Cennet hâricinde hûr mu eğlenir

Balsız şişelerde bal mı eğlenir

Arı olan gelir bala çevrilir 

(Öztelli, 1971:166)

Çiçek balı, kovandan erken çıkarıldığı 
zaman kısa sürede şekerlenir. Balın kristali-
ze olması, yani şekerlenmesi, besin değerini 
azaltmamasına rağmen, istenmeyen bir du-
rumdur. Şairler, şiirlerinde genellikle bal ve 
şeker kelimelerini birlikte kullanırlar. Soh-
bet ise baldan tatlıdır. 19. yüzyıl şairlerin-
den Şair Eşref, aşağıdaki beytinde, tarikat 
meydanında bulunan âşık için Ehl-i Beyt’in 
sohbetinin bal ve şeker gibi geldiğini belir-
tir:

Merd-i meydan-ı tarikattı muhibb-i Ehl-i Beyt

Sohbeti ehl-i dile olmuş idi şehd ü şeker 

(Özmen, 1998:517, C: 4)

Kavram alanı içerisinde bal sözcü-
ğünün zıttı olan zehir sözcüğü, şiirler-
de pek çok yerde birlikte kullanılmıştır. 
Anadolu’nun çeşitli yörelerinde “Deli bal, 
Acı bal, Tutar bal, Ağulu bal” olarak bilinen 
bal, özellikle Karadeniz bölgesinde “orman 
gülü” denen mor ve sarı çiçekli bitkinin bu-
lunduğu bölgelerden toplanan zehirli bir 
bal çeşididir. Bu zehirli balın yenmesi ha-
linde, kişinin ölümüne dahi sebebiyet ver-
diği bilinmektedir (Kayral 1975:406). Âşık 
için sevgilinin aşk ateşi, zehir gibi acı verse 
de ondan vazgeçmemesi, onsuz olamaması 
sebebiyle bal gibidir. Ayrıca âşığın döktüğü 
gözyaşları tuzlu olsa da sevgili için bal gibi 

değerlidir. 15. yüzyılın ikinci yarısında ya-
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şamış olan Kul Yusuf, aşağıdaki dörtlüğün-

de, Hz. Hasan’ın zehir içerek öldürüldüğü-

ne telmihte bulunurken; aynı zamanda âşık 

ile ma’şuk ilişkisini zehir ve bal kelimele-

riyle bir arada kullanmıştır:

Muhabbet ırmağın başı gel imiş

Rakib-i nâdânın işi âl imiş

Âşıkın ma’şûka zehri bal imiş

İmam Hasan gibi içer mi bilmem 

(Özmen, 1998:112, C: 2)

Bal yerine zehir sunan bir başka un-

sur da felektir. Felek, insanlara kahır çek-

tirirken bal yerine zehir yedirir. 19. yüzyıl 

âşıklarından Âşıkî, aşağıdaki dörtlüğünde 

felekten şikâyet etmektedir:

Niçe bir çekeyim ben bu kahırı

Bana murat aldırmadın sen felek

Bal yerine nûş ettirdin zehiri

Nedir bana gönderdiğin ün felek 

(Özmen, 1998:69, C: 4)

Şikâyet edilen bir başka unsur da dün-

ya hayatının adaletsizliğidir. 18. yüzyıl şair-

lerinden Güzide Ana, aşağıdaki dörtlüğün-

de dünyadaki olumsuzluklardan, zaman-

dan şikâyet etmiş ve dünyanın, bal ile kay-

mağının ve yoğurdu ile sütünün tükendiği-

ni, tadının-tuzunun kalmadığı söylemiştir:

Hey yârenler bu dünyanın

Ne tuzu ne tadı kaldı

Tükendi balı kaymağı

Ne yoğurdu südü kaldı 

(Özmen, 1998:221, C: 3)

Kavram alanı bakımından; tat-tuz, bal-

kaymak, yoğurt-süt beraber kullanılmıştır. 

Bal, kaymak ve yağ gibi besinlerle be-

raber yendiğinde farklı bir lezzet ortaya 

çıkarmaktadır. Kavram alanı içerisinde bu 

kelimeler tenasüp yoluyla bir arada kulla-

nılır. Hatayî, sözün önemine ve toplumda 

yarattığı etkiye vurgu yaparken; güzel söz-

leri, bal ve yağ ikilisiyle ilişkilendirmiş ve 

kimi sözün balla yağ gibi lezzetli bir besin 

kaynağı olduğunu ve toplumda olumlu 

etki yaptığını anlatmak istemiştir:

Söz vardır kestirir başı

Söz vardır keser savaşı

Söz vardır ağulu aşı

Bal ile eder yağ bir söz

(Ergun, 1956:126) 

2.2 Tasavvûfî Kavram Alanı 

Bakımından Bal

Bal, Kurân-ı Kerîm’de bildirildiği gibi, 

insanlara şifa olsun diye gönderilmiş kut-

sal bir yiyecektir. Tadına doyulmaz lezzeti, 

şifa kaynağı olması özellikleriyle insanlığa 

gönderilen bal, aynı zamanda insanoğluna 

bildirilen din-iman gibidir. 19. yüzyıl şa-

irlerinden Derviş Muhammed, aşağıdaki 

dörtlüğünde bal ile din-imanı kavram alanı 

içinde kullanmıştır:

Havva’nın koynunda gizli hâl oldum

Ak mürekkep idim kızıl kan oldum

Taâlâ emretti cihâna geldim

Çok şükür din iman bal geldi bize 

(Özmen, 1998:429, C: 3)
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Tasavvufta, Allah’a giden yolda geçil-

mesi gereken aşamalardan olan dört kapı; 

şeriat, tarikat, marifet ve hakikat ile kırk 

makam inancı bulunmaktadır. Dört Kapı 

Kırk Makam öğretisinin son kapısı olan 

Sırr-ı Hakikat Kapısı, Hacı Bektaş-ı Velî’ye 

göre, “Tanrı’yı kendi özünde bulma” ma-

kamıdır. Bu kapıda, can gözünü perdeleyen 

perdeler bir bir açılmış, hak, batınî ve zahirî 

dünya görülür olmuştur. Hakikati bilmek 

meselesi, 20. yüzyıl şairlerinden Âdil Ali ta-

rafından bala ulaşmaya benzetilmiştir. Şair, 

aşağıdaki şiirinde, şeriat dairesi içinde bu-

lunan tarikat ehlinin hakikati arayıp bula-

rak bala ulaştığını anlatmak istemiştir:

Yolcu hakikatten haberin alır

Her nereye baksa ol Hakkı görür

Yıllar yılı taze meyveler verir

Hakikat meyvesi bir bala benzer 

(Özmen, 1998:395, C: 5)

2.3 Balın Kutsal Kişilere 

Benzetilmesi (Hz. Ali -Hacı 

Bektaş-ı Velî -Balım Sultan)

Alevî-Bektaşî şairlerin şiirlerinde bal; 

kutsal olması, arının balı yapması dolayı-

sıyla balın sır oluşu ve tadı vb. özellikle-

riyle Hz. Ali’ye benzetilirken; arı ise ibadet 

eden mümin olarak tasavvur edilmiştir. 

Aşağıdaki şiirinde Zöhre Ana, Hz. Ali’yi 

sohbetinin tatlılığı, ilmi, ehl-i beyt’ten biri-

si olması özellikleri nedeniyle baldan üstün 

tutmuş ve erişilmez olduğunu vurgulamış-

tır:

Her kovanda bal olsa da

Erişilmez tadın Ali

Bir arı var hakka uçsa

Sırrı verilmiyor Ali 

(Özmen, 1998:613, C: 5)

Bektaşi tarikatının kurucusu olan İslâm 

mutasavvıfı Hacı Bektaş-ı Veli, Alevî-

Bektaşî şairleri tarafından benzetme unsuru 

olarak kullanılmıştır. Hatâyî, Hacı Bektaş’ı 

arının yaptığı bala benzetmiştir: 

Arının yaptığı bala benzersin

Şu gurbet illerde gönlüm eğlersin

Bend edip de ikrarına bağlarsın

Sâilin sattığı kul Hacı Bektaş 

(Özmen, 1998:136, C: 2)

16. yüzyılda Hacı Bektaş-ı Velî’den son-

ra, Bektaşîliğin ikinci pîri olarak bilinen ve 

tarikatın kurumsallaşmasını sağlayan Ba-

lım Sultan, Hak katında kutsal bir kişidir 

ve bu nedenle diğer velilerde olduğu gibi, 

birtakım kerametlere sahiptir. Balım Sultan, 

cansız nesneleri yürüten ve hakikate ulaş-

mış olan kutsal bir kişi, âdeta değerli bir bal 

gibidir. Aşağıdaki dörtlüğünde 19. yüzyıl 

şairlerinden Derûnî Baba, Balım Sultan’ın 

hakikat balına ermiş velilerden olduğunu 

anlatmak istemiştir:

Mü’minin Kâbesi gönül evidir

Kudret hazinesi Hakk’ın yeridir

Pîrim cansız duvarları yürütür

Balım Sultan gibi ballarımız var 

(Özmen, 1998:490, C: 4)
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2.4 Bal-Aşk-Sevgili

Bal, tasavvûfî kavram alanlarının dışın-

da, beşerî aşk ve sevgili ile de ilişkilendiri-

lerek kullanılmıştır. 20. yüzyıl şairlerinden 

Muharrem Yazıcıoğlu, aşağıdaki dörtlü-

ğünde, aşka düşmeyi gönlün bal dolu pete-

ğe girmesine benzetmiştir:

Seni tanımakla neler kazandım

Bal dolu peteğe giriyor gönül

Tatlı sözü, güler yüzü görünce

Geleceğe hayâl kuruyor gönül 

(Özmen, 1998:541, C: 5)

Sevgilinin sözü âdeta bal gibi tatlı iken, 

güler yüzü de balın içinde bulunduğu pe-

tek gibidir. Âşıklar, sevgilinin ağzından 

çıkan sözü bala benzetirlerken; aynı za-

manda bal ile sevgilinin dudağı arasında 

da renk ve tat benzerliği kurmuşlardır. Sev-

gilinin dudağı, rengi, berraklığı, saflığı ve 

değerli oluşu nedeniyle bala benzetilir. 20. 

yüzyıl âşıklarından Ali İzzet Özkan, aşağı-

daki dörtlüğünde, güzelin tasvirini yapmış-

tır:

Güzelin nur damlar yanaklarından

Güzelin bal damlar dudaklarından

Güzelin güzel tut parmaklarından

Güzellere hizmet etmek güzeldir 

(Özmen, 1998:339, C: 5)

Sevgili, âşığa yüz vermeyerek onun aşk 

ateşiyle yanan bağrını daha da incitmek-

tedir. Sevgilinin âşığa olan nazı, yüz ver-

meyişi, âşığı görmezden gelişi vb. âşığın 

canını acıtmakla birlikte ondan ilgisini kes-

memesi dolayısıyla da memnundur. Aşağı-

daki dörtlüğünde Kul Himmet, sevgilinin, 

âşığının bağrını nükteli söz ile yani ballı 

tuzla, nezaketle incitmiştir:

Döğün vurdun bu sinemi köz ile

Bağrımı deldirdin nükte söz ile

Bir merhemin yok mu ballı tuz ile

Sen benim yaramı sar da ondan git 

(Aslanoğlu, 1976:77)

Ayrıca yukarıdaki dörtlükte bir çeşit 

yakıdan da bahsedilmektedir. Anadolu’da 

ağrı ve morarmalarda beze bal sürülür, 

üzerine tuz ekilir ve “bal muşambası” adı 

verilen yakı kullanılarak yaralar sarılırmış 

(Üçer 1983:260). Şair, bu uygulamaya atıfta 

bulunarak “ballı tuz” ifadesini kullanmıştır.

Halk şiirinde âşık, zaman zaman sevgi-

liye küserek onunla ilgisini kestiğini söyler. 

19. yüzyıl şairlerinden Deli Boran, aşağıda-

ki dörtlüğünde, ne kadar değerli olursa ol-

sun artık sevgiliye karşı dikkatli olacağını, 

hatta ondan yüz çevirdiğini söylemiştir:

Has bahçenin gülü olsan

Beyaz oğul balı olsan

İnci mercan lâli olsan

Seçmen seni şimden kelli 

(Özmen, 1998:365, C: 4)

Oğul balı; baharda çıkan arı yavruları-

nın yaptığı beyaz ve iyi bal demektir (Ak-

soy vd. 2009:3272, C: 5). Sevgili, bundan 

sonra değerli ve lezzetli bir oğul balı olsa 

da âşık tarafından ilgi görmeyecektir. 
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3. Arı-Bal İle Zamandan-Dünyadan 
Şikâyet

Zamanın ve dünyanın eleştirisini yapa-

rak toplumu bilinçlendirme işlevi, âşıkların 

sorumlulukları arasındadır. 20. yüzyıl şa-

irlerinden Âşık İbrahim Saltan, aşağıdaki 

dörtlüğünde arı-bal sözcüklerini zamanın 

güvensizliğini anlatmak maksadıyla kul-

lanmıştır:

Dikeni batınca bende kan aktı,

Koklayamam gayrı gülden vazgeçtim

Arıya güvendim canımı yaktı

Dilimi vurunca baldan vazgeçtim 

(Özmen, 1998:568, C: 5)

15. yüzyıl şairlerinden Seyit Süleyman 

ise, dünya tarlasında hakkın daha da azal-

dığını, arıların kendilerine yetecek balla-

rının kalmadığını söyleyerek dünyadan 

şikâyet etmiştir:

Cihan tarla oldu, paha da ekin

Şimdi hakkına razı az kaldı tekin

Arılar kopardı çiçeğin kökün

İdare kendine balı kalmadı 

(Çağlayan, 1996:101)

Zaman bozulmuş, adaletsiz uygulama-

lar çoğalmıştır. Aşağıdaki dörtlüğünde Tes-

lim Abdal, zâlimlerin mü’minlere acı çektir-

diğini, hiddetlenip hırsına uyan insanoğlu-

nun bal şeker dururken olmayacak şeylere 

iltifat gösterdiğini söylemek istemiştir:

Hiddetlenip hırsa nefse uyarlar

Zâlim olup mü’minleri döverler

Bal şeker dururken necaset yerler

Haksız adaletsiz zamana kaldık 

(Özmen, 2002f:186) 

4. Arı ve Bal ile İlgili Atasözleri-

Deyimler

Âşıklar, herhangi bir olayı dile getirir-

ken kısa ve en etkili anlatım biçimi olan ata-

sözleri ve deyimlerden yararlanırlar. Ata-

sözleri ve deyimler, dil ve anlatımda zen-

ginlik sağlayan kalıplaşmış söz öğeleridir. 

Halk arasında, “Ağzına bir parmak bal çal-

mak” deyiminde anlatıldığı gibi; her düğün 

töreninde tatlı dilli olsun inancıyla gelinin 

ağzına bal çalınması, çocuk sahibi olmak 

amacıyla ballı macunların hazırlanması, 

sütü bol olsun diye anneye bal yedirilmesi, 

özellikle yaraların balla tedavi edilmeye ça-

lışılması gibi uygulamalar bulunmaktadır 

(Dinç 2013:1154). Alevî-Bektaşî geleneğine 

mensup şairler, şiirlerinde arı ve bal ile ilgi-

li atasözleri ve deyimler de kullanmışlardır. 

Dilin bozulmamış en saf halini muhafaza 

eden atasözleri ve deyimlerde arı, çalışkan-

lığı, petek tutup bal yapması, ses çıkarma-

sı, bal yapmayan arı türü gibi özellikleriyle 

işlenirken; bal ise, tatlılığı, lezzeti, değerli 

oluşu ve tenasüp yoluyla kullanımıyla ele 

alınmıştır.

Şairler, arının çalışkan oluşunu “Arı 

hizmet eder baldan usanmaz”, bal yap-

mayan arıları “Her çiçeğe konan bal eyler 

sanmaz” sözüyle, arıların petekte bal yap-
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masını “Emeksiz yemek olmaz” ve “Her si-

nek petek tutup bal yapamaz” atasözleriyle 

işlemişlerdir. Bunun yanında şairler tara-

fından bir arada kullanılan bal ve kaymak 

sözcüğü, “Namertlerin kaymağından ba-

lından, mertin kuru, yavan aşı makbuldür” 

veciz sözüyle ifade edilmiştir. 

“Bal, bal demekle ağız bal olmaz” ata-

sözünü kullanan 20. yüzyıl şairlerinden 

Yusuf Şahin, tatlı sözle güzel bir şeyin ger-

çekleştirilmiş olmayacağını söylemek iste-

miştir:

Kime yoldaş olsam, beni beğenmez

Haldaş dediklerim, imlaya gelmez

Bal, bal demek ile ağız bal olmaz

Bal diye yediğim zehirim vardır 

(Özmen, 1998:363, C:5)

“Bal tutan parmağını yalar” atasözünü 

kullanan Selman Cemâlî Baba ise, aşağıda-

ki dörtlüğünde, sevgilinin aşk balına düşen 

âşığın, bundan kendisinin de faydalandığı-

nı, bu aşkın tadını aldığını anlatmak iste-

miştir:

Hane-i zenbûra dâhil olalı

Bal tutup parmağım yalayım dersin

Mahabbetin zevk u şevkın bulalı

Lâne-i vuslâtta kalayım dersin 

(Özmen, 1998:138, C:5)

“Balsız arı gibi olmak”, “Balı sönmüş 

arı gibi sızlamak” deyimlerini kullanan 

âşıklar, şiirlerinde daha çok bal yapan arı-

ları konu edinmişlerdir. Âşıklar, bal yap-

mayan arı türü ile pek ilgilenmemişler ve 

bu arıları şiirlerinde yararsız, boş işlerle 

uğraşan insanları anlatmakta kullanmışlar-

dır. 19. yüzyıl şairlerinden Âşıkî, aşağıdaki 

dörtlüğünde, “Yükünü baldan tutmak” de-

yimini; insanlığa yararlı, değerli işler yap-

mak anlamında kullanmıştır:

Hazer gez boynuna geçmeye tuzak

Efsane sözünden ola gör uzak

Yükünü baldan tut olmaya tezek

Virâne hanlarda konucu olma

(Özmen, 1998:54, C:4)

Bal-zehir karşıtlığını kullanan şairler, 

“Zehiri bal eylemek” deyimini kullanmış-

lardır. 20. yüzyıl şairlerinden Âdil Ali, aşa-

ğıdaki dörtlüğünde, kötü durumu kabul-

lenmek gerektiğini anlatmak istemiştir:

Dostum bu yol gayet zordur, girilmez

Eriyip incelip girer misin sen?

Bir yerde zehiriz, bir yerde balız

Zehiri bal edip yiyer misin sen? 

(Özmen, 1998:391, C:5)

DEĞERLENDİRME

Dil, göstergelerden ve bunların kulla-

nışlarını belirleyen kurallar bütününden 

oluşur. Bir duygu ya da düşünce, kelime-

ler ile ifade edilirken, içinde oluşturuldu-

ğu toplumu da yansıtır. Sosyal misyonu 

olan âşıklar, şiirlerini toplumsal olaylar-

dan, millî kültürden, inanç ve düşünce ka-

lıplarından beslenerek oluştururlar. Alevî-

Bektaşî şairler tarafından arı ve bal kelime-

lerinin kullanımına bakıldığında; özellikle 

15. yüzyıldan itibaren 20. yüzyıla kadar 
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pek çok şairin şiirlerinde bu kelimeleri kul-

landığı görülmektedir. Şairler tarafından 

bal kelimesi ve balın kelime-anlam-kavram 

alanları, arı kelimesine nazaran şiirlerde 

daha çok kullanılmıştır. Arı sözcüğü, anlam 

alanı içerisinde genellikle bal sözcüğüyle 

birlikte kullanılırken, bal ise arı sözcüğü 

olmadan da anlam-kavram alanları içinde 

kullanılmıştır. Aşağıdaki grafikte verilen 

bilgiye göre yüzyıllar içinde arı ve bal ke-

limeleri en çok 20. yüzyılda ve tüm Alevî-

Bektaşî şairler tarafından kullanılmıştır: 

Tablo 1. Yüzyıllara Göre Dağılım

1 
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Yüzyıllar içerisinde ise, bu sözcükle-

ri en çok kullanan şairler, 16. yüzyılın en 

büyük Alevî-Bektaşî şairleri arasında olan 

Hatâyî mahlaslı Şah İsmail, Kul Himmet ve 

Pir Sultan Abdal olmuştur. 17. yüzyılda ise 

Teslim Abdal’ın arı ve bal sözcüklerini çok 

kullandığı görülmektedir. Özellikle âşıklık 

geleneğinin başladığı 15. yüzyıldan itiba-

ren, bu gelenekle birlikte arı ve bal sözcük-

lerinin kullanımı da artmıştır:

Tablo 2. Şairlerin Kullanımına Göre
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Âşıklar, şiirlerinde kullandıkları keli-

meleri büyük bir dikkatle ve aralarındaki 

bağı kurarak özenle seçerler. Kelimelerin 

akla gelen ilk anlamları, yani düz anlam-

larının yanında, zihinde çağrışıma neden 

olan başka kelimeleri de hatırlatıp düşün-

düren âşıklar, böylece kelimelerin yan an-

lamlarını da kurmuş olurlar. Aşağıdaki tab-

loda âşıkların, arı ve bal sözcüklerini; keli-

me alanından başlayarak, edebî sanatları 

kullanıp zengin bir anlam ve kavram alanı 

olarak kullandıkları ve böylece sözü daha 

etkili hale getirdikleri görülmektedir:

Tablo 3. Arı-Bal Sözcüklerinin, Kelime-Anlam-Kavram Alanları
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Alevî-Bektaşî kültüründe ve edebiya-

tında kullanılan arı ve bal sembollerinin 

işlevlerini maddeler halinde şu şekilde de-

ğerlendirmek mümkündür:

ı)  Alevî-Bektaşî kültürünü ifade et-

mek ve paylaşmak,

ıı)  Edebî bir tarz oluşturmak,

ııı)  Somut gerçekler ile soyut düşünce-

ler arasında bağ kurmak,

ıv)  Sembol aracılığıyla nesneyi vurgu-

lamak ve yüceltmek,

v)  Kelime anlamını hızlı bir şekilde 

kavram alanıyla bağdaştırmak.

SONUÇ

Çalışmada, arı-bal sözcüklerini kulla-

nan Alevî-Bektaşî şairlerinin, şiirlerinde 

bunlarla düşünce ve çağrışım zenginliği 

kurduğu görülmüştür. Bu şairler arı ve bal 

sembollerine ait iç duygularını, sade ve akı-

cı bir üslupla, tabiata ait gerçek unsurlar-

dan faydalanarak canlı, somut bir tarzda 

söylemişlerdir. Bal sözcüğü, kelime-anlam-

kavram alanları açısından daha çok tercih 

edilip kullanılmıştır. Bal arısı, balsız arı, 

kovan arısı vb. arı sözcüğünün kelime ala-

nını oluştururken; oğul balı, çiçek balı, ba-

har ballı vb. tamlamalar da bal sözcüğünde 

kelime alanını oluşturmaktadır. Arı sözcü-
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ğü, anlam ve kavram alanı ilişkisi bakımın-

dan ele alınıldığında şairler tarafından eşit 

olarak kullanılmıştır. Bal sözcüğünün ise; 

daha çok kavram alanı bakımından yoğun 

olarak kullanıldığı, yan anlamların ve me-

cazlı ifadelerin anlatımı zenginleştirdiği 

görülmektedir. Bal sözcüğü yerine, şairle-

rin az da olsa “şehd” ve “asel” sözcükleri-

ni de kullandıkları görülmektedir. Özellik-

le divan şiiri tarzında ve aruzla şiir yazan 

şairler, bu sözcükleri tercih etmektedirler. 

Alevî-Bektaşî şairler arı ve bal kelimelerini, 

dinî-tasavvufî kavram alanı içerisinde kul-

lanmışlardır. Bu kelimelerin geçtiği dört-

lüklerde arı dervişe, bal yaratıcı kudret-

Allah’a, din-imana, ilahî aşka ait semboller 

olarak kullanılırken; arı Pir Sultan Abdal’a; 

bal ise Hz. Ali, Hacı Bektaş Veli, Balım Sul-

tan gibi dinî şahıslara benzetilmiştir. Bal ve 

arı ikilemesinin dışında şairler, kovan, yağ, 

şeker, zehir, tuz gibi kelimeleri de anlam ve 

kavram alanlarını içinde kullanmışlardır. 

Âşıklar şiirlerinde, anlatımı renklendiren 

ve etkili kılan atasözleri ile deyimler dışın-

da, veciz sözler ve dualar da kullanmışlar-

dır: “arı gibi her çiçekten bal alasın” diyen 

âşık, kavram alanı bakımından çağrışım 

kurmaktadır. Âşıkların yazdığı dörtlük-

ler ele alındığında arı ve balla ilgili duygu 

ve düşüncelerin, ilk iki dize ile son iki dize 

arasında eşit olarak dağıtıldığı, şairin kulla-

nışına göre değiştiği görülmüştür. 

Sonuç olarak, Alevî-Bektaşî şairlerin 

şiirlerinde arı-bal motifinin; kelime-anlam-

kavram alanları göz önüne alındığında 

gerçek ve mecâzî anlamlara gelecek şekil-

de kullanıldığı, bu sözcüklerin sosyo-kül-

türel bakımdan önemli birer öğe olduğu 

görülmektedir. Bu malzemenin çokluğu 

Türkçenin zenginliğinin yanı sıra, arı ve 

bala verilen önemi göstermesi bakımından 

da dikkate değerdir. Âşıklar, bu sözcükle-

re sembolik kavramlar ve mecâzî anlamlar 

yüklerlerken Alevî-Bektaşî geleneğine uy-

gun söyleyişler oluşturmuşlardır. Bu şiirler 

ele alındığında, âşık şiirinin tarihî, sosyal ve 

siyâsî zemini de dikkate alınarak incelen-

melidir.
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YAZI TESLİM KURALLARI

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 ya-

zıyla gönderilmelidir. Özette, araştırmanın kapsa-

mı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem tanım-

lanmalı ve ulaşılan sonuçlar kısaca verilmelidir.

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 makale-

ye iliştirilecek kapak sayfasında yer almalıdır. Bu 

kapak sayfasında, yazar isimleri dışında metin 

başlığı, yazarın adresi, telefonu, varsa elektronik 

posta ve faks numarası yer almalıdır. 

7. Hakem raporları doğrultusunda yazarlardan, 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 bi-

rer fotokopisi ile birlikte en kısa sürede yazarlara 

gönderilir. 

 YAZILARIN GÖNDERİLECEĞİ ADRES

 ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

 Adres: 1201 Sokak No: 55 Ostim-ANKARA

 Tel: 0.312 267 35 51

 Belge Geçer: 0.312 267 35 59

 Elektronik Posta: 

 info@alevilikarastirmalaridergisi.com

 KAYNAKLARIN DÜZENLENMESİ

1. Makalede kaynaklardan yapılan 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 

dipnotta isim soyad bilgisi verilmez. Sadece atıf 

yapılan kaynağın yayın tarihi ve alıntı yapılan 

kaynağın sayfa numarası gösterilir.

3. Atıf yapılan kaynağın yazarı iki kişiyse, her iki ya-

zarın da soyadı parantez içi dipnotta verilir. 
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4. Atıf yapılan kaynağın yazar sayısı ikiden fazla ise, 

ilk yazarın soyadından sonra “vd.” ifadesi kulla-

nılır. 

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 bildirisi-

ne ait ise kullanılacak yöntem şu şekilde olmalıdır: 

 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. 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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GUIDELINES FOR MANUSCRIPTS TO BE SENT TO THE 
JOURNAL

1. Manuscripts must be written in Word 7 or 8 fur-

ther version (IBM compatible). 

2. Manuscripts must be written in Times New Ro-

man 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. 
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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 

enumerated.

 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 cit-

ed, 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 Matema-

tik ve Fen Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar. 

Yayınlanmamış Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Malatya, Türkiye.

8. Conference paper:

 AKDAĞ, M. ve TOK, H. (2004). Geleneksel 

Öğretim ile Power Point Destekli Öğretimin 

Öğrenci Erişimine Etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bil-

imleri Kurultayı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakül-

tesi. Malatya. 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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